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ധന്. 9 ക ( ഷന്, 
യ്ത റ 

പ. റ്ര്ക്ര ഫറ ഡൃ ട്ട് ഒഫ് എ ന പധ ൭8 ര്്ിാ്യട ഇന് യാ മു ശ്ശ് സു 





ഈ പ പ്യസ്തകത്തെ കുറിച്ചു” 

ശാസ്ര്രവിജ്ഞാനത്തിന്െറ അണിയറ ഏ്ലുന്നു കരുതാവുന്ന 

രും ശാസ്ര ബോ ധനത്തിനെറ പ്രധംന ഘട വുമായ “പരീക്ഷണ 

ശാല"യാണു” ഈ ഗ്രന്ഥത്തിലെ പ്രതിപാദ്യ-. ശാസ്ര്രവിജ്ഞാ 
നത്തിന്െറ വിസ്റ്റോടനം സംഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ കാല 

ഘട്ടത്തില് ഒരു രാജ്യത്തിന്െറ പുരോഗതിയില് സാരമായി 

സ്വാധീനം ചെച്യത്തുവാന് കഴിയുന്ന ഒരുഘടകമാണു ത്ത രാജ്യ 

ത്തു” നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ശാസ്രരഗവേഷണം. ശാസ്ത്രാദ്ധ്യാ 

പചനത്തിന്െറ ഒരു പ്രധാന ലക്ഷ്യമാണ് ഗവേഷണതാല്ലയും 

കട്ടികളില് വജത്ര്ുക എന്നതു. ഞൃയതിനാല് കുട്ടികളുടെ 

അഭിരുചികറഠം കുനണ്ടറിയുന്നതിനും അവയെ പോഷിപ്പിക്കുന്ന 

തിനും താഴ്ന്ന രാസ്സു മുതല്ലൃതന്നെ ശാസ്ര്രാദ്ധ്യാപനത്തില് 

പരീക്ഷണപ്രവത്തനങ്ങള്ം സംഘടിപ്പിക്കേണ്ടതാണ്ട്. പരിഷ്ടം 
രിച്ചു പാഠപദ്ധതി നടപ്പിലാകുമ്പോഠംഎല്ലാവിദ്യാലയത്ങറംക്ും 

ഏതെങ്കിലു ; തരത്തിലുകള പരീക്ഷണ ശാലകഠം ണ്$വശ്ൃയമായി 

വരും. ആവശ്യത്തിനൊത്തു' ഉയരുന്ന വിദ്യാലയങ്ങളും, ഉത്സാ 
ഹികളുായ അഭ്ധ്യാപകരും ഈ പ്രുവത്തനത്തിനായി മുരന്നാട്ട 
വരികയും പ ഇങ്ങിനെയുള്ള ഉ സാഹികറംക്കു' മ 
ദര്ശനം നല്കുക എന്നതാണു് ഈ പുസ്തകം കെ പാടന തു ദ്ദേ 

ശിച്ചിട്ടുള്ളരൂ'. 

പരിക്ഷണശാലയുടെ സംവിധാനത്തില് യുനെസ്യേ, പ്പാ 
നിങ്ങ് മിഷന് നടത്തിയ പഠനങ്ങളുടെ റിപ്പോര്ട്ട് വള: 
അധികം പ്രര്യാജനപ്പെട്ടിട്ടണ്ടു . അതുപോലെതന്നെ ഉപകര 
നേങ്ങളുടെ കായ്യത്തില് പ്രസ്തുത കമ്മിഷന്െറ അഭ പ്രായ 
ഞ്ങരം ത്രദ്ധാര്ഹമാണു്. പലതരം ബോധാനാപകരണത്ങവ 
വുരുങ്ങിയ ചിലവിലോ ചിലവില്ലാതേദയാ അദ്ധ്യാപകന് 



നേടാന് സാധിക്കുമെങ്കില് ശാസ്രവിദ്യഭ്യോസത്തിന്െറ ഒരു വ 
ലിയ പ്ൃശ്ശം ചരിഹരിക്കപ്പെട്ട. ഉക്ള ൭പകരണങ്ങറം സംരക്ഷി 

കര വാനും വേണ്ടതുപോലെ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുവാരം അദ്ധ്യാ 

പകന് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം. ഗ്ലാസ്സു വ്യവത്തനങ്ങളില് 

കിട്ടന്ന ഒരു പ്രഠഥമീക പ്രവത്തനചിജ്ഞാംനം പലതരം ഉപക 

രണങ്ങളുടെ നിര്മ്മാണത്തിന് പ്രയോജനപ്പെടുന്നു. രസതന്ത്ര 

പരീക്ഷണശാലയിലേയും ജീഖതന്തരപരീക്ഷണശാലയിലേയും 

രാസവസ്തുക്കളും പ്രവത്തനങ്ങളും അഭ്ധ്യാപകന് പ്രത്യകം 

മനസ്സിലംക്കിയിരി ണം. പരീക്ഷണശാലകളില് സാധാരണ 

സംഭവിക്കാന് സദദ്ധ്യതഡുള്ള അപകടങ്ങളും അവയും 
പരിഹാരമാഗ്ഗങ്ങളും ഏതൊരു പരീക്ഷണശാല പ്രവത്തകനും 

വശ്യം അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതാണു. പരീക്ഷണങ്ങറം സ്തഷ്ടി 

ര്ന്ന സാമ്പത്തിക ബാദ്ധൃതകളാണു.' പരീക്ഷണരീതികറം 
പ്റഠംയോഗികമാക്കുന്നത” ലുള്ള. പ്രധാനതടസ്ത്ം. ലഘു മുപക്ര 

ണങ്ങളം വ്ൃയക്രമീകരണങ്ങളും മൂലം ഈ പ്രശ്നം പരിഹരി 

ക്കപ്പെടുന്നതാണു”. ഇങ്ങിനെ പരീക്ഷണശാലയുമദയി ബന്ധ 

പ്പെട പല ഘടകത്ങളെയും സ്റ്റര്ശിക്കവാ൯ ഇതില് ശ്രമിച്ചു 

ണ്ട. 

പ്രധാനമായും ഫഹഫൈസ്ത്ത്രറംവരെൌയകട ശാസ്ര്രാഭ്ധ്യാപകരു 

ടെയും, വിദ്യാത്ഥികളുടെയും ഭാധി ആവശൃങ്ങഥം മനസ്്റില് 

കടന്ദുകൊണ്ടാണു” ഗഇുതിലെ പ്രതിപാദ്യം തിരഞ്ഞെടുത്തിട്ട 

കുള തു”. പ്രാഥമീക വിദ്യാലയങ്ങളില് - പ്രത്യേകിച്ചു് 6,7 എ 

ന്നീ കാസ്സുക്ളില് പ്രത്യക വിഷരങ്ങളായി തിരിച്ച പഠിപ്പി 

ക്കുമ്പോഠം പരീക്ഷണശാല ആവശ്യമായി വരുന്നു. ഇത്തരം 

ആവശ്യങ്ങറം നിറവേറരന്നതിനു' ഈ പുസ്തകം പ്രയോജന 

പ്പെടുമെന്നു ഞങ്ങറം ആശിക്കുന്നു. 
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ഉള്ളടക്കം 

ഒന്നു”: പരിക്ഷനെ ശാല. സംവിധ-നവും സജ്ജീക്ര ണങ്ങളും 

അഭ്ധ്യാപകന്റെ പ്രവത്തനസ്ഥല  . വിദ്യാത്ഥികളുടെ പ്ര 

ത്തനസ്ഥല്ം ഉ പകരണങ്ങറം-സ ങ്ജീക ൦ ങ്ങഒറം--വായയുസ 

ഞ്ചാരവു൦ വെളിപ്പവും--ജലനി൪ഥ “നം -വാററിയ ജലം- 

ഫ്രം കബ്ബയോ൪ഡുകഠം--പ്രവത്തനങ്ങളും നിയന്ത്രണവും-- 

പൊതുനിയമങ്ങറം-- ശുചിത്വനിയമക്ങംം സുരക്ഷിതത്വ 

നിയമങ്ങറം ലി 

രണ്ടു :--- ഉ പകുരണങ്ങറം _.തുപ്പയോഗവും സംക്ഷണവും-- “൫ 

സ്റ്റിരിററ ലമ്പു --ബര്ണവ റം --. ബു സണ്ബണര്.--- 

ഏറാനാബര്ണര്. ബ്ൃ,രററ -പിപ്പററ -ബീംബാലന്സു'- 

സ്ത്റാ ഡു കറം-ബാറററികറം--അമാല് ഗമനം. ഇലക്യോ 

സ്ത്റട്ടിക്പരീക്ഷണങ്ങഠം -വി ടയ കാന്ത ഉപകരണങ്ങംം_ 

കറന്തങ്ങറം--- കു പ്പേറിമീററവകഠം റ 

എ 

മൂന്നു :- രാസവസ്തക്ക ഠം സംഭരണവും ഉപയോഗവും --- 68 

ബഞ്ചയ റിയേജ൯ ൨ കഠം--- നോര്മല് ലായനി. ആസിഡുകരം 
ര്മാരക്മ റം... ലോഹങ്ങ൦--അലോഫങ്ങളും സവ്വേക്തങ്ങളും 

നാലു: അടപ്പുകഠം-കപ്പപികഠ: 5 

അടപ്പൂകറം ത്രഞ്ഞെടുക്കല് -- അടപ്പു ളില് ദ്്ഠാം ത്തളു 
യ്ത - ൫0 സു കുഴല് കടത്തി വയ്ക്കല് -തു പകരണങ്ങംബദ്ഡി 
പ്പി തൊ. അടപ്പ് കുപ്പ്പിയിതനിന്നും കുള ക്കി എടുക്കല് 
ലേബല് ഒട്ടക്കല്. 



ഴു 

അത്മു ഗ്ലാസില് പ്രുവത്തിക്കുന്നതു' 89 

ഗ്ലാസു”ഷീററ" മുറിക്കുന്നതു -ഗ്ലംസു”ട്യബ്ുകറം മുറിക്കുന്നതു” 

കപ്പയുടെ ഭാഗഃ മുറിക്കല്--കുഴലുകളുടെ അററം മിനു 

പ്പെടുത്തല്.-ഗ്ലാസു കുഴലുകഠം വളയ്യച്ഛന്നതു കാപ്പില്ലറി 

ട്യബുകളും ജറവ് ട്ര,ബുക ളം -അനീലിക്കല്-ഗ്ലാസു” ഉപക 
രണങ്ങളില് ദ്വാരം തുള്ൂയ്തത. കുഴലുകറം യോജപ്പ്ിക്കല് 

1. കുഴരു ഉണ്ടാക്കത- ൫0സ് ഉപകരണങ്ങറം, വൃത്തിയാ 

ക്ക ല് -മിറ൨൮കഠം.- തിയു വെള്ളിപൂശുന്നതു -പുക 
ക്കണ്ണ്ണാടി--മെഴുക് കടലാസു. 

ആവ ---വികേരദന പ്രവത്തനങ്ങഠം ] 05 

വിഛേദന മഉപകരണങ്ടറം..സ് ടോപ്പ്ിജും ഹഫേടണിഭള്ടം 

കൈകൊണ്ട് സെക്ഷണ്മുറിക്കല് -യാന്ത്രിക സെക്ഷണു 
കഠം-ലഘുമൈക്രോസ്ത്്ോപ്പും കലന്സു-േകേഖ്വർണ്ടു 
മൈക്രോസ്തോപ്പ 

ഏറു :..മൈക്രോസ്യത്യോപ്പ സ്സ്റൈഡുകഠം:-- ] 17 

താല്ാലിക മൌണ്ടുകറം-വീക്കന്നതു' തടയല്. -- ആവാഷ്ട്ീ 

കരണം കുറയ്മര,ല്--ജീവികറം ഞെരിഞ്ഞുദഃപേടകരതിരിക്ക 

വാന് -വേഗതകറയൂക്വാന് - നിറം കെടടുക്കത -സ്ഥിരസ്സറൈ 
ഡുകറം--സ്സൈഡിനു” വലയം കൊടുക്കല്. ജന്തുടിഷ്യ,കറം 
ക്ഷളള സ്ക്റേനുകറം-- സസ്യ ടിഷുംക്കഠാക്കള്ള സ്റ്റേരുകറം- 
ജീവശാസ്രൂറിയേജ൯൨കുഠം, 

എട്ട് :--- അപകടങ്ങളും സുരക്ഷിതത്വവും 14 

അപകടങ്ങറം കൈകായും ചെഴയ്യണ്ടതു്”-അഗ്നിബാധ.- 

പ്രഥമശ്ുത്രഷ-രാസവയ്ത്ക്കഠം കൊന്ടുമമ അപകടങ്ങളും- 

വ്വഥമശുത്തഷാപേടകം 

ഒന്പതു”: പരീക്ഷണശാലയിലെ വ്യയകൃത്ൃത ] 65 



ന്ന 

പരീക്ഷണശാല 
സംവിധാനവും സഇണജീകരണങ്ങളം 

ത്തൃധുനിക ശാസ്ര്രവിജ്ഞാനത്തിന്െറ അടിസ്ഥാനം പരീ 

ക്ഷണങ്ങളിലൂടെയുള്ള കണ്ടുപിടി ത്തങ്ങളാണു. തൃതന ശാന്ത 

വിജ്ഞംനം അനുനിമിഷമെന്നേഠണം വര്ദ്ധിച്ചകൊണ്ടിരിക്കുന്ന 

ഇന്നത്തെ കാലത്തു” അറിവു നേടുക എന്നതിനേക്കാഠം പ്രധാന 

മാണു” അറിവുനേടുന്നതിനുക്ളൂ മാരഗ്ഗുങ്ങളില് പരിശീലനം ലദി 

ക്ക എന്നതു. ശാസ്രരയയഗത്തിനു” ശാസ്ര്രവിജ്ഞാനികളേക്കാഠം 

കൂടുതല് ആവശ്യം ശാസ്രരഗവേഷകന്മാരെയാണു'. ത്തധുനിക 

ഗവേഷണം മുന് കാലങ്ങളിലെപ്പോലെ ലളിതമല്പതാനും. വിദ്യാ 

ത്ഥികളിലുളള ഗഃാവഷണാദിരു ചി കണ്ടുപീടിച്ചു പൃഷ്ടിപ്പെടു 

ത്തേണ്ടതു' വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്െറ ഒഴിച്ചക്രടാത്ത കത്തവ്ൃമാണു. 
കണ്ടുപിടിക്കപ്പെടാതെ, അവസരം ലഭിക്കാതെ. എത്ര ത്ര 

ശാസ്ര്രപ്രതിഭകളാണു' ഇന്ത്യയെപ്പ്യോലെയുള്ള രാജ്യങ്ങറംക്ക 

നഷ്ടപ്പെടുന്നതു” ഏന്ന വസ്തുത വളരെ അധികും ശ്രദ്ധ അര്ഹി 

ക്കുന്നു. ഈ വാസ്തവം മനസ്സിലാകുമ്പോം ശാസ്ര്രാഭ്ധ്യാപനത്തി 

ന്െറ മെരലിക ലക്ഷ്യങ്ങളും, ഉള്ളടക്കവും, ബോധന രീതികളും 
പാടെ മാറിയാലേ അവസരത്തിനൊത്തു” നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന് 
ശാസ്ര്രരംഗത്തു” ഉയരുവാന് സാധിക്കയുള്ള എന്നു ബോഭദ്ധ്യപ്പെ 

ടന്നതാണു്. ഗവേഷണ മനോഭാവവും സാമത്വഥ്യവും താഴ്ന്ന 

ക്ാസ്സകളിരുതന്നെ പ്രകടമാക്കവാനും പുൃഷ്ടിപ്പെട ത്തുവാനും 
സാധിക്കണ മെങ്കില് നല്ല സജ്ജീകരണങ്ങളോടുക്രടിയ ഒരു പരീ 
ക്ഷണശാല ഏതൊരു വിദ്യാലയത്തിനെറയും സുപ്രധാന ഘടക 
മായിരിക്കേണ്ടതാണു'. 



ഥ് 

പരീക്ഷണ രാഥ യം ഉപകരണങ്ങളും അല്ല അഭ്ധ്യാപന 

ത്തീല് പ്രധാനം എന്ത” ശരിതന്നെയാണ്ട്. നല്ല അദ്ധ്യാ 

പകനാണെങ്കില് മപകരണങ്ങറം ഒന്നും ഇല്ലി പോലും 

പലതും ലഘ്യവായി സ്വയം നീര്മ്മിച്ചു് വിദശ്ധമായി പഠിപ്പി 

ക്ഷന്നതു' കാണാം. എല്പാ ഉപകരണങ്ങളും ഉ ണ്ടായിട്ടം അദ്ധ്യാ 

പകന് സമത്ഥനല്ലാത്തതുകൊണ്ടു” അവ വേണ്ടതു പോലെ ഉപ 

യോഗപ്പെടാതീരിക്കുന്നതും കാണാം. അദ്ധ്യാപകനെറ പ്രാധാ 
നം കണക്കിലെടുത്തുകൊണ്ടുതന്നെ നല്ല അദഭ്ധ്യാപകനെറ പ്രവ 

ത്തനം ക്രടുതരു മെച്ചപ്പെടുത്തുവാനും കഴിവുകറഞ്ഞ അദ്ധ്യാപക 

രുടെ ബോധനപരമായ അപയ്യാപ് തകം ഉപകരണങ്ങളിലൂടെ 

യും പരിക്ഷണങ്ങളിലൃടെയും പരിഹരിക്കു വാനുംപരീക്ഷണശാല 

വുഭയാജനപ്പെടുന്നു. ക്രടാതെ വിദ്യാരത്ഥി പരീക്ഷണം നട 

ഞി നേടുന്ന വിജ്ഞംന-, അവനിര വളത്തപ്പെടുന്ന മനോഭാവ 

ദം, സാമര്ത്ഥൃങ്ങറം, താല്ലയ്യങ്ങം എന്നിവ കണക്കിലെടു 

മ്വോഠം പരീക്ഷണശാലക്കു വേണ്ടിവരുന്ന പണച്ചിലവു” ഒരി 

ലും വൃഥാ വൃൂയമാകന്നില്ലെന്നു' മനയ്ത്ിലാക്കാം: 

ആധുനിക ചിന്താഗതി അനുസരിച്ചു് പ്രകൃതി മുഴുവനും 

രീക്ഷണശാലയാണു്'. എങ്കിലും പ്രകൃതിയിലെ എല്ലാസാഹ 

യ്യങ്ങളെയും നമുക്ക് വേണ്ടതുപോലെ നീയന്ത്രീക്കുവാന് പ്രയാ 

സമുള്ള തിനാലും അനുകൂമീകൃത അനുഭവങ്ങറം വിദ്യാത്ഥികഠംക്കു 

തരരകുവാന് സാധിഴാത്തതിനാലും മുറികളിലുള്ള പരീക്ഷണശാ 

കളെ ആശ്രയിക്കേണ്ടിവരുന്മ. എന്നിരുന്നാലും ജീവശാസ്രരപ 

ധീക്ഷണങ്ങഠം സ്തം തോട്ടത്തിലും കൃഷിയിടങ്ങളിലും മറവം നട 

യുവാന് സെരകയ്യമുണ്ടു. ഈ അഭ്ധ്യായത്തില് പരീക്ഷണശാല 

എന്നതുകൊണ്ടു" ഉദ്ദേശിക്കുന്നതു" വിദ്യാലയത്തിനകത്ുതുള്ള പ 

ധീക്ഷണശാലയാണു”. 



പ്രാഥമിക വിദ്യാലയങ്ങളില് ഒന്നയതല് അഞ്ചുവരെയുള്ള 

കാസ്സുകളില് സയന്സ് പ്രത്യേക വിഷ യങ്ങളായി തിരിക്കാതെ 

ജനറല് സയ൯സ' എന്നധിധത്തിലും ഒറാക്രാസ്സൂമുതല് ൭ന൪ 

ജ്ജതന്ത്രം, രസതന്ത്രം, ജീവശാസ്രരം എന്നീപ്രത്യേക വീഷയ 

ങ്ങളായും ആണു പഠിപ്പിക്കുന്നതു”. എന്നിരുന്നാലും ഒന്നുമുതര് 

ഏഴുവരെയുള്ള, കാസ്സുക്ട്ു മു വ്വ്ാഥ മീക വിദ്യാലയങ്ങഠംക്കു' 

എല്ലം സജജീകരണങ്ങളോടും ക്രുടിയുള്ള ഒരു പൊതുപരീക്ഷണ 

ശാല മതിയാകുന്നതാണു'. എന്നാല് ഫൈസ്്ര്രം കാസ്സകാഠംക്കു 

ഉ ര൪ജ്ജതന്ത്രത്തിനും രസതന്ത്രത്തിനും ജീവശാസ്രത്തിനും പ്ര 
ത്യേകം പരീക്ഷണശാലകറം ആവശ്യമാണു - ഈ ളാസ്സുകളില് 
പ്ൃയത്യേക വിഷയങ്ങളിലുള്ള പ്രായോഗിക പ്രവത്തനങ്ങളുടെ 

സ്വഭാവവും മൂല്യവും വ്ൃത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതു കൊണ്ടു പ്രത്യേ 
കസ ജജീകരണങ്ങളോടു ക്രടിയ പരീക്ഷണശാലകുഠം ആവശ്യൂമാ 

യിവരുന്നു. ഇന്ത്യയിലെ ഗണിതശാസ്രരപഠനവും സാമാനൃശാസ്രു 

പഠനവും വികസിപ്പിക്കുന്ന തീനെക്കുറിച്ചു' തയ്യാറാക്കിയ റിപ്പോ 
ടില് ! യുനഃസ്ത്രാവിദശ്ധന്മാര് ശുപാര്ശചെയുന്നതു” രാസു” മുറി 

യും പരീക്ഷണശാലയുമായി ഉപയോഗിക്കാവുന്ന €“പഠനമുറിക 

ണു. ഇത്തരം പഠനമുറികളില് അഭ്ധ്യാപക൯ പഠഠങ്ങറം 

പഠിപ്പിക്കുന്ന മതാടടൊപ്പംതന്നെ പ്രദര്ശനചരീക്ഷണങ്ങറം കാ 
ണിക്കുകയും തൂടന്ര” സന്ദര്ഭോചിതമായി കുട്ടികറം പരീക്ഷണ 

ങ്ങറം നടത്തി ഗാസ്ര്രവ സ്തൂതകറം പഠിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇതി 
നെറ ഫലമായി താത്വികവിജഞാനവും വ്രായോഗിക പരീക്ഷ 

ണങ്ങളു- തമ്മില് ക്രടുതതൽ ബന്ധമുന്ടംകുന്നു. ഇുങ്ങനെയുളം 

പഠനമുറികളില് അദ്ധ്യാപകനും വിദ്യാത്ഥികഠംക്കും പരീക്ഷണ 

ങ്ങറം നടത്തുന്നതീന്നാ വശ്യമായ മ പകരണങ്ങം സജ്ജീകരിച്ചു 

ട്ട ന്ടായിരിദണെം. പ്രത്യക ക്ലാസു മുറിയും പ്രത്യക പരീക്ഷണ 
ശാലയും ഉണ്ടാക്കുന്നതിനു ആവശ്യമായ ധനവ്യയം മേരി 

!യൃനുസ്റ്റൊ പ്ലാനിങ്: മിഷന് അത അതത്ര 
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പറഞ്ഞ സംവിധാനംകൊണ്ടു് ലാഭിക് വാ൯ സാധിക്കുന്നു. പറന 

മുറിയ്യടെ പുവരുകഠം മഹാന്മാരായ ശാസ്രൂജഞന്മാരുടെ ചിത്ര 

ങ്ങറംകൊഴ്ടും ആധുനികശാസ്രു ആശയങ്ങളുടെ ച ത്രീകരണ 

ണറംകൊണ്ടും അല ജംരികദനാതു” കുട്ടികളില് ശാസ്ര്രാഭിരുചിയം 

അഭിനിവേശങ്ങളും വളത്തി എടുക്കുവാ൯ സഹായകമായിരി 

ക്൭ം. പരീക്ഷണശാലയുടെ അന്തരീക്ഷവും സംവിധാനവും ശാസ്ത്ര 

മയമാക്കിതീക്കുവംന് ശാസ്്ാദ്ധ്യാപകന് പ്രത്യേകം ശ്രക്ഷി 
കണം. 

ഫൈസ്ത്ര്കം ക്രാസുകഠംക്ക്” പ്രത്യേക വീഷയങ്ങംക്കു' 

പ്രതേക പരീക്ഷണശാലകഠം വേണ്ടതാണു”. എന്നാല് ഈ 

പ്രത്യക പരീക്ഷണശാലകളും € പഠനമുറികളായി" സജി 

കരിച്ചരിക്കണം. ““ഗാസ്ര്രത്തിന്െറ താത്വിക വിജ്ഞാനവും 

വ്രാമയോഗിക പ്രുവത്തന ങളും വേര്തിരിക്കുന്നതുകൊണ്ടു 

വിജ്ഞാനത്തിനെറ ഗുണം യുന്നു .ശാസ്ര്വിദ്യാഭ്യാസത്തിനെറ 

മാര്ഗ്ഗൂദര്ശന പരമാ സംഹിതകറം തത്വത്തേയും പ്രദയാഗ 

ത്തേയും യോജിപ്പ്ിക്കു വാന് മ തകുന്നവയായിരിക്കണം "എന്നാണു. 

യുനസ്ധ്ോ പ്ലാനിങ്ങ് മിഷന് പ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതു്”. 

മുന്നു പഠനമുറികളും അടുത്തടുത്തു വരത്തക്കവിധത്തില് ഒരു 

സയന്സ് ബ്ളോക്ക്” നിര്മ്മ”ക്കുന്നതു” ഉപകരണങ്ങളും രാസ 

വസ്തുക്കളും കൈമാറന്നതിനു് സഹായകമായിരിക്കും. 

ി ം് വം ല് താ 

ചി മാവടി 
വാട യ നന്തി 

നിനി ഷം 

നിതി 
നും ഞാറു ത്തായ 

91010൦ (ഷ്ട; ല്ലൂഴടിട 

ചിത്രം 1 സയ൯സു ബ്.ളോക്കു' 



മുറികളുടെ വലുപ്പം, എണ്ണും, സ ജ്ജീകരണങ്ങറം മുതലാ 

യവ നിണ്ണയിക്കുന്നതു” പാഠപദ്ധതി, ബോധനരീതികഠം, ഒരു 

സമയത്തു” പഠനമുറിയില് പ്രവത്തിക്കുവാന് വരുന്ന കുട്ടിക 

ളുടെ എണ്ണം മുതലായ വസ്തൃതകറം കണക്കിലെടുത്തിട്ടായിര 

ക്കണം. പഠനമുറികളില് അദ്ധ്യാപകന് പാാഠങ്ങറം അവതരി 

പ്ിക്കുകയും പരീക്ഷണങ്ങളും മറ൨ ബോധനോപകരണങ്ങളും 

പ്രദര്ശിപ്പിക്കുകയും, ചോദ്യങ്ങറം ചോദിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. 

വിദ്യാത്ഥികറഠം ശ്രദ്ധിക്കുകയും ചിത്തങ്ങഥം വരയ്യൃൃകയും പരീ 

ക്ഷണങ്ങളും മറവപ്രായോഗികപ്പവത്തനങ്ങളും നടത്തുകയും ചെ 

യ്യുന്നു. അതിനാൽ ഇത്തരം പ്രവത്തനങ്ങറംക്ക് യോജിച്ച 

സെൌൌകയ്യങ്ങഠം പരീക്ഷണശാലയില് ഉണ്ടായിരിഥണെ.. പഠന 

മുറിയോട്” ബന്ധപ്പെട്ട് ഓരോ 6 ഡ്ഡ്ാര്മുറിയും ഉണ്ടായിരിക്കണം. 

ഇവിടെ രാസവസ്തുക്കളും ഉപകരണങ്ങളും സൂക്ഷിക്കുവാനുള്ള. 

സൌകയ്യങ്ങഥം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതിനു പുറമേ അദ്ധ്യാചകനു 

മു൯ക്രട്ടി പരീക്ഷണം ലെയ്തുനോക്കവംന് ഉള്ള സൌകയ്യങ്ങളും 

ഉ ണ്ടായിരിക്കണം . 

പഠനമുറിയിരു അദ്ധ്യാപകന്െറ പ്രവത്തനസ്ഥലം. 

അഭ്ധ്ൃറപകന്ു പ്രവത്തിക്കുന്നതിനുള്ള പ്രധാന സജ്ജീ 
കരണമാണു പ്രദ൪ശനമേശ. ഇതു” ഏകദേശം 30 സെ. മീ. 
ത യരമുകൂള ഒരു പ്പാററ ഫോറത്തില് സ്ഥാപിക്കുന്നതു”കൊണ്ടു" 
പ്രദരശനങ്ങഠം എല്ലാകട്ടികഠം ക്കും വ്ൃക്തമായി കാണുവാ൯ 
സാധക്കുന്നതാണു.. 2-5മീം/॥-8 മീം; 0.85 മീ. അളവുക 
ടമ സാമാന്യം വലുപ്പമുള്ള ഒന്നായിരി ണം. പ്രദര്ശനമേശ. 
മേശയുടെ ഉപരിതലം ലീനോലിയം കൊണ്ടോ ആസിഡ് 
വ്വൃഫ, വാട്ട൪പ്രരപഫ് ചായം കൊണ്ടോ ആവരണം ചെയ്യുന്നതു് 
നല്ലതാണു ഒരു അററത്തൃ” ചൂടുള്ള വസ്ത്രുക്കഠം വയ്യൂ്ഛന്നതിന്നു 



രി 2 ] ഒരു തസ ബസ ടോസ്റ്റ് പാഡും ഉണ്ടായിരിധണെം. ഇതിന്മേ 
ര ലേയ്മചു ജലം, ഗ്യാസു, വിദ്യ, ഛരക്തി എന്നിവയുടെ വിതരണ 

ആത 

| ക രക പ. അക്ഷ മ. കമി യ ] 

ഒ വം ഘം സ്ക ഞ്ായന്തിു ആ, അയയ: 

1) ഷക .........പ... കം... 

ചിത്രം 2 പൃദര് ജനദമശ 

ത്തീനു' ആവശ്യമായ സജ്ജീകരണങ്ങളും ഉണ്ടായിരിക്കണം. 

മേശയും വലിപ്പകളം കബ്ദോര് ഡ,കളും ഉ ണ്ടായിരിക്കണം 

ഇവയില് ഒരു പ; വളരെ ചെവതാക്കുകഡാണെങ്കില് മാഗ്ന 

റ൨൭൦൦, കോമ്ലസ്സറ് സൂചി, തര്മമടമീററ൪ തുടങ്ങിയ സുക്ഷ്മ 

ഉ പകരണങ്ങറം അതില് സൂക്ഷിക്കാവുന്ന തരണേ. മേശയമട ഒരു 

ഭാഗത്തായി മൂന്നു ടാപ്പുകളോടു ക്രൂടരിയ ഒരു സിങ്കും ഉണ്ടായി 

രീക്കണം. ജല- ടാപ്പു കളില് ഒരെന്റ്റം നീണ്ടു" വളഞ്ഞ “സ്വാന് 

നെടു” ക്രടിയതായിരിക്കണം. 

നഗരജല വിതരണം ഇല്ലെങ്കില് ഏ ദേശം 100) ഗാലന് 
കൊള്ളന്ന ഒരു ജലസംഭരണ ടാജം' അച്ചം ഉയരത്തിലായി 

നിര്മ്മിക്കണം. ഇതിലേഡ്യ' വിദ്യത്പദമ്പാം കൈപമ്പവേ? 

ഉപയോഗിച്ചു” ജലം കയററാം. ടാങ്ക്” നിര്മ്മിക്കുവാന് സൌൌ 
ി നം ്ി ലി ഡി കയ്യമില്ലെക്കില് രണ്ട മുന്നു മണ്ണെമ്ു ഡ്രമ്മുകറം ഉയരത്ത രാ 



ചിത്രം 3 സ്വാ൯നെക്കുളള ജല ട്രാപ്പ് 
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കയററിവച്ച ജല -സംഭരണികളായി ഉപയോഗിക്കാം. ഈ 
ടാങ്കില് നിന്നും കുഴലുകഠം മുദഖന ജലം പ്രദരുശനമേശയ്യ,ം 
വിദ്യാത്ഥികളുടെ മേശയ്യക്ഛം ലഭ്യമാക്കണം. വിദ്യ, ഛക്തി വിത 
രണം ഇല്ലെങ്കില് മേശയില് ഒരു ഭാഗത്തു” സംഭരണ ബാറററി 
കഠം വച്ച വിദ്യ രക്തി വിതരണം ചെയ്യും. ഗ്യാസ്” വിത 
രണസാകയ്യങ്ങറം ഇല്ലെങ്കില് പെട്രോഠം ഗ്യാസു' ലഘു ഉപക 
രണം മുഖേന ഉ ല്ലാദിപ്പിച്ചു ബര്ണവകഠംക്കു” വിതരണം 

ചെയ്യാം (| സ്റ്റീരിറ൨് കിട്ടുവാന് വിഷമമുള്ള ഈ കാലത്തു” പെ 
ട്രോറം ബര്ണവകറം വളരെ ഉപകാരപ്രദമാണ്). ബര്ണറിനും 
ഗ്യാസിനും സെരകര്യമില്ലെങ്കില് സ്റ്റീരീറവലാമ്പു” പോലെയുള്ള. 
താപക തുപകുരണങ്ങംം അഭ്ധ്യാപകനും വിദ്യാത്ഥികഠംക്കും 
ഉ ണ്ടായിരിക്കണം. 

അദ്ധ്യാപകനെറ പ്രവത്തനസ്ഥലത്തു" പ്രദര്ശനദമേശയ്യ 
പുറമേ ഒരു ബ ളാക് ബോര്ഡും. ചാര്ട്ടകളും. ചിത്രങ്ങളും തൂക്കു 

ന്നതിനു ഒരു സ്റ്റാന്ഡും, ചിത്രപ്രദര്ശനത്തിനു” ഒരു സ്ക്രീനും 

ഉണ്ടായിരിക്കണം. ബളാക്ബോര്ഥഡ് കടുംപച്ചുയോ തവിട്ടു 

നിറമോ തആവുകയാണു' വ്ൃത്തിയ്മുക്ടം കണ്ണുകളുടെ സുഖത്തിനും 

നല്ലതു”. ബ് ലാക് ബോര്ഡിന്നടുത്തു' ചോക്കും ഡാസ്ല്വാ സൂക്ഷി 

ക്ഴവാ൯ ഒരു പെട്ടി ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഉനര്ജ്ജതന്ത്രപഠനമറി 

യില് സ്കെയില്, പൊട്രാക്ടര്, കോമ്പസ്സ , സെററ് സ്വയ൪ 

തുടങ്ങിയ വരയ്യു വാനുള്ള ഉപകരണങ്ങളും ഉണ്ടായിരിക്കണം. 

പഠനമറിയുടെ ജനലുകഠംക്കും വാതലുകഠംക്കും ചെട്ടെന്നു” വിരി 

ച് ഇരുട്ടുമുറിയാക്കുവം൯ സഹായകമായ കുവത്ത സ് ക്രീനുകറം 

ഉ ണ്ടായിരിക്കണം. രസരന്ത്രപരീക്ഷണശാലയില് ഒരു ഫ്യ-- 

കബോര്ഡും (്വ്ണം (യാടി ൭ ണ്ടായിരിക്കണം. 
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വിദ്യ്യാത്ഥികളടെ പ്രവത്തനസ്ഥലം 

വിദ്യാത്ഥികളുടെ പ്രവത്തനസ്ഥലം പ്രധനേമായും ഒരു 

വ്ൃവത്തനമേശയാണു'. കോളേജുകളിലെ പരീക്ഷണശാലകളില് 

ഇതിന്നു” സമ്പണ്ണു സജ്ജീകരണങ്ങളോടു ക്രടിയ വലിയ മേശക 

ളാണു ഉപയോഗിക്കുന്നതു”. ഇത്തരം മേശമളില് ഉരുഭാഗത്ുതു 

മായി ത്തറൊ എട്ടോ വിദ്യാത്ഥികഠം വീതം പ്രവത്തിക്കുഷ്വേേം 

ആരോ ഗ്ൃകരമായ പരീക്ഷണ സെരകയ്യങ്ങഠം ലഭിക്കുന്നില്ല. 

കലാലയ പരീക്ഷണശാലയില് വിദ്യാത്ഥികറം ഒരു ദിവസം 

മുഴുവനും പ്രവത്തിക്കേണ്ടിവരുന്ന തുകൊണ്ടും പലതരം ഉപകര 
ണങ്ങറം സ്വന്തം ഉത്തരവാദിത്വത്തില് സൂക്ഷിക്കേണ്ടിവരുന്നതു 

കൊണ്ടും വലിയ കബോര്ഡുകളോടു ക്രടിയ മേശകറം ത്തൃവശ്യ 
മായിരിക്കാം. എന്നാല് പ്രാഥമിക വിദ്യാലയങ്ങളിലും പഫപൈൈസ്്തര 

ഭൂകളിലും കുട്ടികഠം വളരെ ഫ്രസ്വമായ ഒരു പിരിയഡ് മാത്രമേ 

റി; 
7 

ം 1 ചിത്രം 4 വിദ്യാത്ഥികളുടെ വ്വ "ത്ആനമേശ 



14) 

പരീക്ഷണശാലയില് പ്രരധത്തിക്കുന്നുള്ള. അവര് നടത്തുന്ന പരീ 

ക്ഷണങ്ങളും താരതമ്യേന വളരെ ലളിതങ്ങളായിരിക്കും. അതു 

കൊണ്ട” 1:25,00-9 മീ, വലിപ്പമുള്ള മേശകളില് രണ്ടു കുട്ടി 

കഠംക്ട” സൌകയ്മയമായി പ്രവത്തിക്കാവുന്നതാണു, (ചിത്രം 4) 

ഇത്തരം ചെറിയ മേശകറം സെരകയ്യപ്രദവും ആദായകര 

വുമാണു”. മേശയുടെ ഉയരം കുട്ടികളുടെ ഉയരത്തിനന൯ സരിച്ചു 

നിശ്ചയിക്കണം. എല്ലം കുട്ടികളും അദ്ധ്യാപകനെ അഭിമുഖി 

കരിച്ച ഇരിക്കുന്നതിനും സൌകയ്യം ലഭിക്കുന്നു. കുട്ടികഠംക്കു 

ഇരിക്കുന്നതിനു” കയ്ക്കില്ലാത്തതരം കസേരകളോ സ “റവ൮ൃളൂകുളോ 

നല് കാരുന്നതാണു. 

ചിത്രം 5 സെകേയ്യപ്രദമായ ഒരു പ്രവത്തന മേശ 
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വിദ്യാർത്ഥികളുടെ മേശയും ജല, ഗ്യാസ്”, വിദ്യതി 

എന്നിവയുള്ള സജീകരണങ്ങറം ഘടിപ്പ "ച്ച വയായിരിക്കണം. 

ജീവശാസ്രപറനമുറിയില് പൊതു ആവശ്ൃത്ത'നായി ഏതാനും 

ഗ്യാസ് ഭാപ്പുകളും വിദ്യത്പോയിന്൯൨കളും മതിയാകുന്നതാ 

ണു. എന്നാല് വിഛേദന പ്രവത്തനങ്ങറംക്കു' ജലം ആവശ്യമു 

ളള തിനാല് എല്ലാ മേശകഠംക്കും ജചടാപ്പുകറം ഉ ണ്ടായിരിക്കുന്ന 

താണു” അഭിലഷണീയം. 

സ്റ്റോര്മുറിയില് അദ്ധ്യാപകനും അററങ്ടക്കും ഓരോ മേശ 

ഉ ണ്ടായിരിക്കണം. ഇവയും ജലത്തിനും ഗ്യാസിനുമുള്ള സൌക 

യയത്തോടുക്രടിയവയായിരിക്കണം: അദ്ധ്യാപകര് മുന് ക്രട്ടി പരീ 

ക്ഷണങ്ങഠം ചെയ്തുനോക്കുന്നതിനു് ഈ മേശ ന ഹായകമാണു്. 

രാസവസ്തുക്കളും ഉപകരണങ്ങളും സൃക്ഷിക്കുവാനുള്ള അലമാരി 

കഠംക്കു' പുറമേ അദ്ധ്യാപകനും വിദ്യാര്ത്ഥികളും പരീക്ഷണ 

ത്തിനു ഉപയോഗിക്കുന്ന തൃണികഠം ഉണക്ുന്നതീനു്” ഒരു അഴ 

യോ ഒരു ട്രീസ്റ്റാ൯ം വ്യാ (11൦ ട[ട൮ഠി) ക്രുടി സ റേറാരമുറി 

യില് ഉണ്ടായിരിക്കണം. 

മേല്പറഞ്ഞതരത്തില് അദ്ധ്യാപകനും വിദ്യാര്ത്ഥികഠം 
ക്ഷമുളളു സൌകയ്യങ്ങറം കണക്കിലെടുക്കുമ്പോഠം 10.35,:6.5 1൬. 

വലുപ്പമുള്ള പഠനമുറികംം ആവശ്യമാണു”. ഇതിനുപുറമേ 
. 7൬0. അള വുകളോടുക്രടീയ ഒരു സ്ന്രോര്മുറിയും ഉണ്ടായി 
രിക്കണം. ജീവശാസ്രരപഠനമുറിയോടു” ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു 
മുസിയം മുറിയും ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതു സെതകയവ്വദമായിരി 
ക്ഷം. ഇതില് പക്ഷിക്രുടുകഠം അ ഭക്വറിയം. സസ്യ-ജന്തു ശേഖര 
അറം മുതലായവ പ്രദര്ശിപ്പിക്കാവുന്നതാണു', 



[2 

ളി ച മി 

(:1:000: | 
മ] 111: 

പ ലലല || 
ര 

ഗ് പോണ ്ണഞ്ഞ 
ലി വ് വം പി 

._) കാല ചി. ച 

ചിത്രാ € ശാസ്രരപഠനമുറി 

മേല് ചേത്ത അള വൃുകളോടുക്രടിയ പഠനമുറീയീല് 6 എണ്ണം 

വീതം മൂന്നു വരികളിലായി 18 പ്രവത്തനമേശകളു൦ അവയില് 

36 കുട്ടികഠംക്കു” പ്രവര്ത്തിക്കുവാനുള്ള സരകയ്യങ്ങളും ഉ ണ്ടായി 

രിക്കും. സസൃശാസ്രൂുപരീക്ഷണങ്ങഠംക്ക പഠനമുറിക്ക്” പുറമേ 

സ്ത്ാംതോട്ടവും കൃഷിസ്ഥലവും പ്രദയാജനപ്പെടുത്താം. 

ഉപകരണങ്ങഴാ.- __ ം 

പരീക്ഷണങ്ങറഠാക്കു” ക്രുടുതല് വിലയുള്ള ഉപകരണങ്ങളേ 

ക്കം പ്രാഥമിക, ഫ്ൈസ്ത്ത്രഠം ഘട്ടത്തിനു” ക്രടുതല് യോജി 

ചതു” ലഘ്വസ്ത്ൂക്ക ഠംകൊണ്ടു' അദ്ധ്യാപകനും വിദ്യാത്ഥികളും 

ചേന്ന” നിര്മ്മിക്കുന്ന സ്വയം നിര്മ്മിത സാമഗ്രികളാണു 

(1ഞ്ന7ഠഖ്ടഠീ പ്യാാധ്മഡടാ “ശാസൂബോധനത്തിനു ആവ 
ശൃമായ എല്ലാ ൭പകരണങ്ങളും വിദ്യാലയങ്ങറാക്കു' നല്കുന്ന 

തിന് ഭീമമായ സാമ്പത്തിക ബാദ്ധൃതകഠം നേരിടേണ്ടിവ 
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രുന്നു. മിക്കവാവം ഹ്എല്ലാദശ്യ ഉപകരണങ്ങളും അദ്ധ്യാപകന് 

വിദ്യാത്ഥികളുടെ സഹായത്തോടു” ക്രടി നിര്മ്മിക്കുവാ൯ സാധി 

ക്കുന്നതാണു”. ഇതിനു” ആവശ്യമായ പ്രത്യക പരിശീലനം 

ശാസ്്രാഭദ്ധ്യാപകനു” നല്കണം എന്നു” യുനെസ്ത്ല്രോവിദശ്ധ 

ന്മാര് പ്രസ്താവിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇന്ത്യയിലെ ഭൂരിഭാഗം വിദ്യാല 

യങ്ങളിലും ശാസ്ര്്രാദ്ധ്യാപനത്തിനു' ആവശ്യമായ ഉപകരണ 

ങ്ങറം ഒന്നുംതന്നെ ഇല്ല എന്ന വസ്തുത കണക്കിലെടുക്കു സ്വോഠം 

ഈ പ്രശ്ശത്തിന്െറ ഗൌരവം മനസിലാകുന്നതാണു”. സാമ്പ 

ത്തിക വ്ൃയം കുറഞ്ഞു കിട്ടുന്നതിനു” പുറമേ, സ്വയം നിര് 

മ്മീച്ച ഉ പകരണങ്ങറം ഉപയോഗിച്ചു” പരീക്ഷണങ്ങറം 

നടത്തുന്നതിനു കുട്ടികഠംക്ക് ക്രുടുതരു താല്ലയയവും ഉണ്ടാകുന്നു. 

ശാസ്രൂ പരീക്ഷണങ്ങളെ സാധാരണക്കാരുടെ സാമ്പത്തികശേഷി 

ക്കകത്തു എത്തിക്കുന്നതിനും ഇത്തരം ലഘുസാമഗ്രികറം 

സഹായിക്കുന്നു. ഒരു ഉപകരണം ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴും 

കുട്ടി അതിന്െറ ശാസ്ത്രീയവും ഗണിതപര വുമായ വസ്തൂതകഠം 

പ്രായോഗികമായി പഠിക്കുകയും ചെയന്നണ്ടു”്. പലതരം 
ശേഖരണങ്ങറ. , മാതൃകകറം ഉണ്ടാക്കല് എന്നീ പ്രായോഗിക 

പ്രവത്തനങ്ങളിലൂടെ കുട്ടികളെ പ്രകൃതിയോടു” ക്രടുതല് അടു 
പ്പിക്കുവംനും സ്വരകയ്യമുണ്ടു; വിവിധ ശാസ്രരപരീക്ഷണങ്ങംം 
കായുള്ള ഉപകരണങ്ങഠം കുറഞ്ഞ വിലയും കിട്ടന്നതോ തപ 

യോഗ ശുന്യമെന്നു” തള്ളിക്കളയുന്നതോ തതയ പലതരം ലഹു 
വസ്തുക്കളില് നീന്നും നിര്മ്മിക്കുവാന് സഹായകമായ നിര്ദ്ദേശ 
്9ഠം നത കുന്ന പുസ്ലകങ്ങഠം തയ്യാറാക്കപ്പെടിട്ടണ്ടു'. യുനെസ്്യോ 
പ്രസിദ്ധീകരി പ്ചീട്ടുള്ള 5 റയ 000 10 റവന 
51൦൩൦൦ എന്ന പുസ്തകവും അമേരിക്കന് പീസുകോര് വ്രസി 

ദ്ധീകരിച്ച $വബ൦േ 1൭൧൩൦൭ 1൨൭൩0 10൦ എന്ന പുസ്ത 
കവും ശാസ്ര്രാഭ്ധ്യാപകനു ഈ രംഗത്തു് വളര അധികം 
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സഹായകമാണു . ഫ്രസ കാല പരിശീലനം കൊണ്ടു” പലതരം 

മ പകരണങ്ങറം നിര്മ്മിക്കുന്നതിനുള്ള പരിചയം അദ്ധ്യാപ 

കര്ക്കു' ചഭിക്കുന്നതാണെ'. 

പല ഉപകരണങ്ങറം സ്വയം നിര്മ്മീദരൊമെങ്കിലും കൃത്യ 

മായ അളവൃകറംക്കും പരീക്ഷണങ്ങറംക്കും ആവശ്യമായ ചില 

ഉ.പകരണങ്ങറം വാങ്ങേണ്ടതായും വരുന്നു. മൈക്രോസ്ത്യോവ്പ, 
തര്മോമീററ൪, ബ്യരറ൨., വോഠംട്ട് മീററര്, അമ്മീററര് തുട 

ങ്ങിയ പല ഉ പകരണങ്ങറം സ്ത്ൃളൂകളില് വാങ്ങേണ്ടതായിതന്നെ 

വരുന്ന. ഇത്തരം ഉപകരണങ്ങറാംക്കു' വില ക്രടുതല് കൊടു 

ക്കേണ്ടിയും വരുന്നു. എന്നാല് അടുത്തകാലത്തു” ആവശ്യത്തി 

നൊത്തു” ചില വ്യവസായ സ്ഥാപനങ്ങളും ഉണര്ന്നു പ്രവ 

ത്തിച്ചുതുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. പ്പ സ്ത്റിക് കൊണ്ടും മറ൨ ചഘുസാമ 

ഗ്രികഠംകൊണ്ടും ക്രടിചേര്ത്തു പല ഉപകരണങ്ങംം ഉണ്ടാ 

ക്കാവയന്ന കിറവകറം (194ട) നിര്മ്മിച്ചു കമ്പോളത്തില് ഇറ 

ക്കന്നുണ്ടു . നമ്മുടെ ദേശീയ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥ-പനവും 

(ടന 1൨ടവഡയ൦ ൨ 1:റ്ധ൦ല0൩) ചില കിറരകഠം 
നിര്മ്മിച്ചുവരുന്നുണ്ടു”: ഇതിനെറ ആഭിമുഖ്യത്തില് പ്രുവത്തി 

ക്ഷന്ന കേന്ദ്രപ്യവത്തനശാല വിദ്യാലയങ്ങറാക്ക്' ആവശ്യമായ 

ഉ പകരണങ്ങറം ചുരുങ്ങിയ വിലയ്മു്ഛ ഉല്പാദിപ്പിച്ച തുടങ്ങിയി 

രിക്കുന്നു. സാമാന്യം വലുതാക്കി കാണിക്കുന്ന മൈക്രോസ്ധ്്ോപ്പു 

കറം | രൂ. 50 പയം ഇന്നു” ചഭിക്കുന്നുണ്ട്. വന്തോതില് 

ഓഡറ൨കഠം കിട്ടിയാല് ഇതിലും കുറഞ്ഞ വിലയ്യൃ, ഇവ 

ലഭ്ൃമാക്കാമെന്നു” വൃവസായ സ്ഥാപനങ്ങറം കരുതുന്നു. ഇത്തരം 

പരിശ്രമങ്ങം സഫലമാവുക യാണെങ്കില് ശാസ്ത്രരവിദ്യാഭ്യാസ 

ത്തിനു” നേരിടേണ്ടി വരുന്ന ഒരു വലിയ പ്രശ്നം പരിഫര! 
ി 

ക്കബ്ബുടുന്നതാണ്ട 



10 

സജ്ജീകരണങ്ങം ; __ 

പരീക്ഷണശാലാ പ്രവത്തനങ്ങഠം അനുസരിച്ച് അവയ്യൂക് 

ആവശ്യമായ സജ്ജ”കരണങ്ങളും വൃത്യയാസപ്പെട്ടിരിക്കും. രസ 

തന്ത്രപരീക്ഷണശാലയിര: ധാരാളം രാസവസ്ത്ക്കഠം സൂക്ഷിക്കേ 

ണ്ടതായിട്ടുള്ള തിനാല് ഇതിനു ഉപകാരപ്പെടുന്ന ഷെല്ഫ്ഥ, 

കളും മ പകരണങ്ങറം സൂക്ഷിക്കു ന്നതിന്നു അലമാരികളും 

കബോര്ഡ,കളും ആവശ്യമായിരിക്കും. ജലം, ഗ്യാസ് എന്നി 

വയുടെ വിതരണ സരകയ്യങ്ങളും രസതന്ത്രപരിക്ഷണശാല 

യ്ക്രാണു' ക്രടുതല് ആവശ്യമുള്ളതു”. മ ൭൪ജജതന്ത്ൃരപഠനമുരറിയില് 

ഉപ്പകരണങ്ങഠം സൂക്ഷിക്കുവാനുള്ള പഫെല്ഫുകറം ധാരാളം 

വേണ്ടിവരുന്നു. വിദ്യ, ച്ലൂക്തി, ഗ്യാസു', ജലം എന്നിവയുടെ 

വിതരണവും ആവശ്യമാണു. ജീവതന്ത്രപരീക്ഷണശാലയില് 

ദീര്ഘകാല പരീക്ഷണങ്ങഠം സൂക്ഷിച്ച വയ്യ്ന്നതിനു ഏതാനും 

മേശകളും മൈക്രോസ് ക്കോപ്പുകഠം സൂക്ഷിക്കുന്നതിനു അലമാര 

കളും ആവശ്യമായിവരുന്നു. കരര്ജ്ജതന്ത്രത്തിലെയും രസത 

ത്രത്തിലെയും പരീക്ഷണങ്ങറം നിന്നു ചെയ്യുന്നതാണു് ക്രൂടു 

തല് സൌകയയം. അളവയകറം കൃത്യമായി നോക്കുന്നതിനും രാസ 

വസ്ത്ൂക്കറം കൊണ്ടുവരുന്നതിനും അപകടങ്ങളില് നിന്നും പി൯ 

മാവന്നതിനുമെല്ലാം നില്ല്ന്നതാണു' ക്രൂടുതല് സെരകയ്യം. 

എന്നാല് ജീവശാസ്രൃത്തിലെ വിമേരദനങ്ങളും മൈക്രോസ' 
ക്കോപ്പ് പരിശോധനകളും ഉരുന്നു ചെയ്യേണ്ടവയാണ്ട്. ത്തുക 
യാല് രസതന്ത്രപഠനമുറിയിലേയും ഉ൪ര്ജ്ജതന്ത്( പഠനമുറി 

യിലേയും മേശകഠംക്കു രണ്ടോ മൂന്നോ ഇഞ്ചു” ഉയരം ക്രടുതല് 

ഉണ്ടാകുന്നതാണ് സൌകയ്യം. ചിത്രങ്ങം വരയ്യമ്വോഴും 
എഴുതുമ്പോഴും ഇരിക്കുന്നതിനു ഓരേ സ്റ൮൦ംവീതം എല്ലം 
പഠനമുറികളിലും ഉണ്ടായിരിക്കണം. അഭ്ധ്യാപകനു കുട്ടിക 

ളുടെ പ്രുവത്തനങ്ങഠം പരിശോധിക്കുന്നതിനും വിദ്യാത്ഥി 
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കറക്ക് രാസവസ്ത്ക്കളും മറ൨ം കൊണ്ടുവരുന്നതിനും തടസ്സ 

മില്ലാത്ത വിധത്തില് മേശകളുടെ ഇടയില് സാമാന്യം വീതി 

യിലുള്ള നടപ്പാതകഠം ഉണ്ടായിരിക്കണം. മേശകളും അലമാ 

രികളും മറവപകരണങ്ങളും സ്ഥാപിക്കുമ്വോഠം പഠനമറി യിലെ 

സ്ഥലത്തിന്െറ ബുദ്ധിപൂര്വ്ൃകമായ ഉപയോഗത്തിനു” പ്രാധാ 

നും കല്ലിക്കണം. അടപ്പുള്ള സിങ്കുക൦ം മേശയില്തന്നെ ഘടി 

പ്പിക്കുന്ന. ം അലമാരികഠം കഴിയുന്നിടത്തോളം പുവരത കില് 

പണിയുന്നതും സ്ഥലം ലാഭിക്കുവാ൯ സഹായകമാണ്. പഠന 

മുറിയിലെ ഷെല്പഫ,കറം കുടികറംക്കു എത്തത്തക്വൊിധത്തില് 

തറനിരപ്പില് നീന്നും 59 അടിയില്ക്കവിഞ്ഞ ൭യരം ഇല്ലാത്തവ 

ത്ആൃയിരിക്കണം. 

വായുസഞ്ചാരവും വെളിച്ചവും 

പഠനമുറിയില് ധാഠാളം വായുസഞ്ചാരസരകയയങ്ങറം 

ക ണ്ടായിരിക്കണം. വലിയജനാലകുളം കിളിവാതിലുകളു മുഖേന 

സ്വഭാവിക വായുസഞ്ചാരം സരകയ്യപ്പെടുത്താം. ജനാലുകറം 

പരസ്സുരം എതിരെയായിരുന്നാല് വായുസഞ്ചാരത്തിനു ക്രൂടുതല് 

സരകയ്യമുണ്ടു. ഒരു ജനലിൽക്രടി പ്രവേശിക്കുന്ന ശ്രദ്ധവായു 

മുറിയിലുള്ള അശുദ്ധവായുവിനെ ശഏൃതിര് ജനാലയില്ക്രുടി പുറ 

ദത്തക്ക് തള്ളിക്കളയുന്നു. ഇവയും,” പുറമേ രസതന്ത്രപഠനമുറി 

യില് ഏതാനും എക്സോസ്റ്റ് ഫാനുകളും (14510060 ദ്ദ) ഘടി 

പ്പ്രീച്ചിരിക്കണം. രസ തന്ത്രപരിക്ഷണങ്ങളിത. ഉണ്ടാകുന്ന പല 

തരം ബാഷ്ട്ങ്ങളെ പുറം തള്ളന്നതിനു' ഇവ സഹായകമാണ്ഞ്. 

ഇവയും പറമേ ദവേനതക്കാല ആവശ്യങ്ങറംക്ക് ഒന്നോ രണ്ടോ 

സീലിത്ക് ഫാനുകളം അഭിലഷണീയങ്ങളാണു”. എനാത് പരീ 

ക്ഷണസമയത്ൂമ” ഇവ പ്രയോജനപ്പെടു തവാ൯ സ്ധാധിക്കുക 

യില്ല. ഫാനില് നിന്നുമുഒള കാറവതടടി ജവാലകുറം ഇളകുവാനോ 
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അണഞ്ഞുപോക്വാനോ ഇടയുണ്ടു'' മേശകളുടെ ക്രമീകരണവും 

വായുസഞ്ചാരത്തിന് തടസ്സം നേരിടാത്ത വിധത്തിലായിരി 

ക്കണം, 

പരീക്ഷണങ്ങറം സൂഷ്ടനിരീക്ഷണം ചെയ്യുന്നതിനാ2 അള 

വുകഠം കൃത്യമായി എടുക്കുന്നതിനും പരീക്ഷണ ശാലയിരു ധാരാ 

കം വെളിച്ചം ആവശ്യമുന്തു. ശാസ്രരപഠനമുറികറം സ്ര്ര-കെ 

ട്ടിടത്തില് നല്ല വെളിച്ചാ കിട്ടുന്നതിനു സൌരകയ്യമുള്ള തെക്കു 

ഭാഗത്തോ വടക്കഭാഗത്തോ സ്ഥാചിക്കണം. ഉരജ്ജതന്ത്രത്തിലെ 

ചില പരീക്ഷണക്ങറാക്ക് നേരിട്ടുള്ള. പ്രകാശം ആവശ്യമാക 

യാര ഇതിനു ക്രുടുതല് പ്രകാശസരകയഷ്യങ്ങഠംഉ ണ്ടായിരിക്കണം 

മറ൨ പഠനമുറികളും മറവുകഠം ഇല്ലാത്ത ഭാഗങ്ങളിലായിര। 

ക്കണം. ജനാലുകഠംക്കു' ഗ്ലാസു വാതച്ുകഠം ഘ ്യ്യിക്കുകയാണെ 

ല് മഴക്കാലത്തും കാറവളള പ്പോഴും പ്രകാശം മറയ്ക്രരാതെതന്നെ 

ജനാലകഠം അടപ്പിടാവുന്നതാണു. സ്വാഭാധികമായ പ്രകാശ 

സാകയ്യങ്ങറംക്കു പുറമെ വിദ്യ,ഛക്തിവിതരണ സൌകയ്യമുണ്ടെ 
കില് ഏതാനും വിളക്കുകഠം പഠനമുറിയില് ഉണ്ടായിരിക്കണം. 

സുയ്യവ്യകാശം മറയുന്ന മഴക്കാലത്തു” വികേരദനത്തിനും മറവ 

സൂക്ഷ്മുപരിക്ഷണങ്ങംക്കും ക്രടതരു പ്രകാശം ഞ്വശ്യമായിരീക്കാ. 

വിദ്യാര്ത്ഥികറംക്ട വെളിച്ചത്തിനു” 4 ണവും പ്രദരശന 

വ ഒന്നും ജപം ട് 

ഒന്നുവീതവും വിളക്കുകഠം ഉ ണ്ടായിരിക്ക നം. ഇതുക്രുടംതെമററാ 

വശ്യങ്ങംക്ക' വിദ്യ രക്തി എടുക്കുന്നതിനു” രണ്ടു” മൂന്നു” 

പ്ലഗ്ഗ് പോയി൯വകളും സൌകയ്യമുള്ള, സ്ഥാനങ്ങളില് ഉണ്ടാ 

യിരിക്കണ. $ 

ജലനിനറ്റമനം 

സിങ്കുകളില് നിന്നും വരുന്ന ജപ്പം ഒയു പ്രധാനകുഴയ 
ചര്ഖഖനയോ അടദപ്പാട കൂടിയ ചാല് മുദവനയോ സ്തം കെട്ടിടം 
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ത്തിരനിന്നും കുറച്ചകലെ നിഥ്മിച്ച സോക്പീററില് ( 3081 210) 
എത്തിക്കേണ്ടതാണു'”. കടലാസു”, തീപ്പെട്ടിക്കോല്., ഫില്ടര്൪ 
പേപ്പര് തുടങ്ങിയ ഘനവയസ്ത്ക്കഠം സിങ്കിര ഇടരുതു”. ഇവ 

ഇതിന്നായി പ്രത്യേകം വച്ചിരിക്കുന്ന ചവററ കുട്ടകളിലോ ചട്ടി 
യിലോ ഇടണം. തീപ്പെട്ടിക്കോരു കെടുത്തിയ ശേഷമേ ചഖറവ 
കുട്ടയില് ഇടുവാന് പാടുള്ള. ചവറവകട്ടയിലെ വസ്ത്രക്കഠം 
ഇടയ്യുക, പുറത്തു കൊണ്ടുപോയി കത്തിച്ചുകളുയണം. പരീക്ഷ 
ണാവശിഷ്ടമായുള്ള ഫോസ്ഫറസ്, സോഡിയം, പൊട്ടാ 

സിയം മുതലായ ജ്വലനസ്വഭാവമുള്ളു വസ്ത്രക്കറം സിങ്കിലോ 

ചവറ കട്ടയിലേോ  ഇടരുതു.. ഇവ പ്രുമ്യേകം എഴുത്തു് 
കത്തിച്ചോ ജലവുമായി പ്രതിപ്പവത്തിപ്പിച്ചോ നശിപ്പിക്കണം 

(അപകടങ്ങളും സുരക്ഷിതത്വവും എന്ന അദ്ധ്യായം നോക്കുക) 

പൊട്ടിയ ഗ്ലാ സുകഷണങ്ങളും ചവറവകട്ടയിലേോ സിങ്കിലേം 
ഇടരുതു”. ഇവ ഒരു പ്രതോ്യേകപ്പെട്ടിയില് ശേഖരിച്ച് അവ 

സാനം ദ്രൂരെ എവിടെ എങ്കിലും ആഴത്തിള് കുഴിച്ചു” മൂടണം. 

ഇത്തരം പൊട്ടിയ ഗ്ലാസു” ഉപയോഗിച്ചു” കുപ്പി തുടങ്ങിയ 
വസ്ത്ക്കറം നിര്മ്മിക്കുന്ന ചെവകിട വൃവസായ ശാലകറം അടു 

ത്തൃണ്ടെങ്കില് പൊട്ടിയ ഗ്ലാസു” കഷണങ്ങം അവര്കൊണ്ടു 
പോകുന്നതാണ.. 

വാററിയ ജലം (2501൦0 722) 

രാസവസ്തുക്കളുടെ ശൃദ്ധലായനികഠം തയ്യയറാക്കുന്നതിനും 

വ്യാഫ്ഠുമാനവിഗ്ലേഷണ (൯ഠിമബേം ദല115) പരീക്ഷണങ്ങ 

ാക്കം വാററിയ ജലം ആവശ്യമാണു. ഇതു തയ്യാറാക്കുന്നതീ 
ന്നുമള ഒരു ലഘു ഉപകരണം സ്റ്റോര് മുറിയില് സൂക്ഷീച്ചിരര് 

ക്കണം. വാററിയ ജലം ത്തൃവശൃത്തീനു' തമയ്യ്യാറാക്കി ഫ്ളാ 

സ്ക്കിലേോ ബീചറിലോ തതൃക്കി കുട്ടികഠംക്കു കൊടുക്കാം. 

താഴ്ന്ന ക്ലാസുകളിലെ മിക്ക പരീക്ഷണങ്ങറംക്കും സാധാരണ 

ജലം തന്നെ ഉപയോഗിപച്പാല് മതിയാകുന്നതാണു. 
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ബേ ളാ പൈപ്പു ഘടിപ്പിച്ച മേശ കാററടിക്കാത്ത ച 

മുലയിലായി സ്ഥാപിക്കണം. ഈ മേശയുടെ ഉയരം മ'107 

൭൦ ഉപരിതലം തആആസു ബസു റേറാസ് ആവരണംകൊണ്ടു 

സംരക്ഷി പ്പെട്ടതും ആയീരിക്കണം. 

ഫ്യൂഠ കബ്ബോര്ഡുകഠം, (1വന൦ 0൨൧1002205) 

രസതന്ത്രപരീക്ഷണശാലയില് അപകടകരവയം അനാര്രോ 

ഗൃ കരവുമായ പലതരം വാതകങ്ങം ഉല്ലാദിപ്പ്ക്കുന്ന പരിക്ഷ 

ത്നങ്ങറം നടത്തേണ്ടിവരും. ഇത്തരം പരീക്ഷണങ്ങളില് നിന്നും 

ഉണ്ടാകുന്ന ബാഷ്ട്ങ്ങറം ച്ചഠനമുറിയിലോ മറവര്ാസുക്ളിലേയ്യോേോ 

വ്യാപിക്കാതീരിക്കുവാനായി അവ ഫ്രം ദബ്ബോരഡുകളില് 

വച്ചു” നടത്തണം. ഭോറി൯, അമോണിയ. നൈട്രജന് ചെറോ 
ഭ്ഃസൈഡ്, ഹഫൈഡ്രജന് സംംഫൈഡ്്, കാര്ബ്ബണ് മോണോ 
സൈഡ്, ഈതര് തുടങ്ങിയ വാതകകങ്ങറം നിര്മ്മിക്കപ്പെ 
ടന്നപരീക്ഷണങ്ങറം ഫൃ കബ്ബോര്ഡില് നടത്തേണ്ടതാണു. 
ട് അടി സമചതുരവും 2 അടി ഉള്ളിലേയ്യക്ട സ്ഥലരുള്ളതു 

മായ കുബ്ബോരഡ,കറം മതിയാകുന്നതാണ്”. ഇവയില് നിന്നുമുള്ള 
ബര്ഹിര്ഗ്ഗമന 8ഴല് കെട്ടിടത്തിനു മുകളില് വരേ എത്തിക്കണം. 

കര്ബ്ബാര്ഡിന്െറ ഇരുവശങ്ങളും ഇഷ്ടികകൊണ്ടോ ത്തൃസു 
ബസ്റ്റോസഷീററ് കൊണ്ടോ മറയ്മഠ. മുന്വശം ഗാസുവാത 
ലാണു ക്രൂടുതല് നല്ലതു”. ഇതു” മേല്ലോട്ട് ഉയര്ത്തുന്നതിന്നു” 
സെൌരകയ്യം ഉള്ളതായിരിക്കണം. ബഹീര്ഗ്ശമനക്കുഴലില് വായു 
പ്വവാഹം ഉണ്ടാക്കുന്നതിനു അതിന്െറ തുടക്കത്തില് ഒരു 
റളക്കു കത്തിക്കുന്നു. ക്രടാതെ എഎക്കോയ്കു"ഫാന് പ്രവത്തി 
പ്പിച്ചം വാതകങ്ങളെ പുറംതള്ളഠം. പരീക്ഷണം നടന്നുകൊ 
ണ്ടീരിക്കുമ്പോ൦- അടിയില് ചെറിയ വിടവു ഉണ്ടാകത്തക്ക 
വീധത്തില് ക രഡു. അടപ്പ വയ്ല്രണം 
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പവത്തനങ്ങഒം നിയന്ത്രണവും 
ആയാമം... ആത്തരം: വാ ന്താ യജ്യ്യ യ്ജണാാടംാ്ങധജ 4 

പരീക്ഷണപ്രവത്തനങ്ങളുടെ നടത്തിപ്പില് ശാസ്്രരാദ്ധ്യാ 
പകണ്െറ ചുമതലകഠം ഭാരിച്ചവയാണു”. അദ്ദേഹത്തിന്െറ 
ശ്രദ്ധ പരീക്ഷണക്ങംം സജ്ജീകരി ദന്നെതു” മുതല് ശുചിത്വ 
ശീലങ്ങഠംവദരയും ഉപകരണമ്ഥറം വാങ്ങുന്നതുമുല് കേട്ടവന്നു” 

മ പയോഗശുനൃമായവ നീക്കം ചെയുന്നതുവരേയും കുട്ടികളുടെ 
അച്ചടക്കപ്രശ്നങ്ങഠം, കാത്യക്ഷമതയോടെയുള്ള പ്രവത്തന 
ങ്ങറം എന്നിവ മുതല് അവരേ വിലയിരുത്തല്, മാര്ദ്ദ൪ശനം 
ചെയ്യല് എന്നിവവഃരയു തുളു വിവിധ തൂുറകളിലായി വ്യാപിച്ചു 

കിട കമന്നു. ഇങ്ങനെയുളള ഭാരിച്ച പുമതലകളില് അദ്ദേഹ 

ത്ത സഹായിക്കുന്നതിന്നു' ഒരു ലാബറട്ടറി അററണ്ടര് ഉണ്ടാ 
യിരിക്കുന്നത്” ഏററവും ആശാസ്ധ്യമായിരിക്കും. 

സ്വാരയ്ത്രൃമായിരിക്കണം ആധുനിക വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ 

ആധാരം. അതിനാല് പരീക്ഷണ പ്രവത്തനങ്ങളിലും കുട്ടി 

കറാംക്കു' കഴിയുന്നത്ര സ്വാതന്ത്രം അരനുവദിക്കേണ്ടതാണു”. 
എന്നാല് പരീക്ഷണശാലയിലെ സ്വാതന്ത്രം കുട്ടിയുടെയം 
മറവള്ള വരുടെയും വിദ്യാലയത്തിനെ റയം രക്ഷദയക്കരുതി പല 

വിധത്തില് നിയന്ത്രിക്കേണ്ട തായിട്ടം ണിരിക്കുന്നതു”. ഉത്തരം 

നിയന്ദ്രണങ്ങ൦. 9 വിധേയഠായി ൭ ല്യാസത്തോടെയും എന്നാല് 

ഗൌര൨ബോധഭരത്താടുക്രടിയും പ്ര വഠവിക്കവാനുള്ള പരിശീ 

ലനം കുട്ടികറംക്ക' ലഭിക്കേണ്ടതാണു. അഭ്ധ്യാപകന് നല്കു 

ന്നനിരദ്ദേശക്ങഠംക്കു വിധേയനായി പ്പവത്തിക്കുക എന്നതാണു് 

പരീക്ഷണശാലയിലെ സ്വാതന്ത്ര്യ. എന്നാല് അഭ്ധ്യാപക൯ 

നല് കുന്ന നിര്ദ്ദേശങ്ങ ആവശ്യ.്തിനുള്ള വ മാത്രമായിരിക്കണം 

എല്ലായ പോഴും “ ജന്നതു” ചെയുരുതു?” എന്ന രീതിയിലുള്ള. 

നിഷേ ധാത്മകമായ നിര്ദ്ദേശക്ങഠം മനഃശാസ്രരപരമായി അഭ്ധ്യാ 

പകനന്െറ ൭ദേശത്തീനു് വിപരീതമായേ ഫലങ്ങളാണു” ഉണ്ടാ 
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ക്ക. കുട്ടി ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുള്ള കായ്യത്അറം പറഞ്ഞര്ശേഷമേ 

ചെയ്യാന് പാടില്ലാത്തവ പറയാവു. 

അച്ചടക്കം എന്നാല് നിശ്ശബ്ദത എന്നത്ഥമില്ല. അഭ 

ചുമതലാബോധത്തോടു ക്രടിയകള്ള പ്രവത്തനമാകുന്നു. പഠനമുറി 

യിലെ അച്ചടക്കവും ഇതേ അത്ഥത്തിലുള്ള തായിരിക്കണം 

വുമതല ധോടട” കൂടിയുള്ള കൃത്ൃനിര്വ്വഫണമ്തിനു” ആവശ്യമായ 

ചലനസ്വതന്ത്ര്യവും സംഭാഷണസ്വാതന്ത്ര്യവും കുട്ടികഠംക്കു” 

ഉ ണ്ടായിരിക്കണു. കുട്ടികഠം അദ്ധ്യാപകനേംടു” ചോദിക്കുവാന് 

ശങ്കീ ഒന്ന പല സാശയങ്ങളും പരസ്പരം ചോദിക്കും. ഇങ്ങ 

നെയുള്ള സംഭാഷാണമ്തില്നിന്നും ചില പൊതു സംശായങ്ങളറം 

പൊന്തിലരികയും അദ്ധ്യാപകന് അവ പരിഹരിച്ചുകൊടുക്കു 
വാ൯ അവസരം ലഭിക്ന്നതുമാണ”. പരീക്ഷണ: അവയുടെ 

സങ്കീണ്ണതയ്ുനുസരിച്ചു് രണ്ടൊ, നാലോ കുട്ടികറം സംഘംചേ 
ന്നു” നടത്തത്തക്കവിധത്തില് നില്ലയാവുന്നതാണ്. ഈ സമ്പ്പ 
ദായത്തിനു' പല ഗുണങ്ങളും ഉണ്ടു്. ഉപകരണങ്ങളും രാസവ 

സ്തൂക്കളും അധികം ആവശ്യമായ! വരുന്നില്ല. അദ്ധ്യാപകന് 
മേല് നേട്ടം ചെ൪യ്യണ്ട പരീക്ഷണങ്ങളുടെ എണ്ണം ചുരുങ്ങുന്നു. 
കട്ടികഥം പരസ്സരം സഹകരിച്ചു  പ്രവത്തിക്കുന്നതുകൊണ്ടു് 
പരീക്ഷണത്തിനു ആവശ്യമായ സമയവും ലാഭമുണ്ടു”. ഇങ്ങനെ 

സംഘങ്ങളായ പ്രവത്തീക്കുമ്വോറ- ഒരു സംഘത്തിലെ അംഗ 

ങ്ങറം തമ്മില് പ്പൃസക്തമായ സംഭാഷണം അനുവദനീയമാ 
ണു. സംഘമായി പ്രവത്തിക്കുകയാണെങ്കിലും പരീക്ഷണങ്ങളും 

ഫലങ്ങളും എഴുതുന്നതും കണക്കുക്ൂട്ടലുകളും ഓരോ വിദ്യാത്ഥി 

യും സ്വതന്്രമായിത്മന്നെ ചെയ്യണം. ഉയന്നങാസുക ളില് 
കുട്ടികഠം ഒററയ്യയയ, പരീക്ഷണ .ജഠം ചെ്യെന്നതാണു” ഉത്തമം. 

ഇങ്ങനെ ഏറെക്കുറെ സ്വതന്ത്രമാമ അന്തരീക്ഷമംണെ 
കിലും പരീക ഷണങ്ങറം നടത്തുന്നതിന്നു” കുട്ടികഠംക്കു” തങ്ങ 
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ടമൂടെ സ്ഥഠനത്തു നിന്നും അധികം സഞ്ചരിക്കേണ്ടിവറരുതു”. 
ഓരോരുത്തരും ആ ശ്യമായ രാസവസ്തുക്കളും ഉപകരണങ്ങളും 
മു൯ക്രൂട്ടി അവരുടെ സ്ഥാനത്തു” കൊണ്ടുപോയി സുൂക്ഷിച്ചിരി 
ക്കണം, അദ്ധ്യാപകന് ക്ളാസിനോട്ട് സംസാരിച്ച തുടങ്ങി 

യാല് എല്ലാവ്വവത്തനങ്ങളും തല്ലലേത്തേയ്യ,” നിത്തിവച്ചു് 
എല്ലാവരും നിശ്ശബ്ദരായി ശ്രദ്ധിക്കണം. പരീക” ഷണങ്ങം 
ആരംഭിപ്പകഴിഞ്ഞാല് വളരെ ആവശ്യമായ സന്ദര്ഭങ്ങളില് 
മാത്രമേ അദ്ധയാപക൯ ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കുവാന് പാടുള്ള. 

വികൃതിയായ കുട്ടിക്കു പരീക്ഷണശാച നല്ലെറരു നായാട്ട് 

സ്ഥലമാണു. എന്തെല്ലാം സന്ദര്ഭങ്ങളാണു” അച്ചനു കിട്ടന്നതു ! 

ഇവിടെ വാഷ ബാട്ടില് ഉണ്ടു . ബ്ൃ,രററ ഉണ്ടു. പല നിറങ്ങം 

സൃഷ്ടിക്കാവുന്ന വിവിധ രാസ വസ്ത്ുക്കഠം ഉണ്ടു, ജലപാപ്പ'. 

ഗ്യാസ് ടാപ്പ് എന്നിവയും ഉണ്ടു. സ്വതന്ത്രമായി പ്രരവത്തിക്കു 

ന്നതിനുള്ള സാകയ്യവും ഉട്ട്. ഇത്തരം കുട്ടികളെ കണ്ടുപിടിച്ച 

അവരില് ഒരു പ്രത്യക ശ്രദ്ധപതിപ്പിക്കുകയം വികൃത കഠം കര് 

ശനമായി തടയുകയും ചെയ്യണം. പ ഠീക്ഷണ അറം നിർദ്ദേ. ങ്ങം 

ക്കനുസരിച്ചു ചെയ്ത് , തങ്ങളുടെ നിരീക്ഷണ. അനുമാനങ്ങളോടു 

ക്രടിയ റിക്കാര്ഡുകഠം ക് ളാസ്യ്പിനെറ അവസാനം എല്ലാ വ്്ദ്യാ 

ത്ഥീകളും അദ്ധ്യാപകനെ ഏല്പിക്കണം. ഉപകരദണങ്ങഠം വ്ൃഅ.! 

യാക്കി യഥാസ്ഥാനത്തു” സൂക്ഷിഴണെം. ഗ്യാസു ടാപ്പു ളും ജല 

ടാപ്പുകളും അടച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്നു പ്ര മ്യകം നോക്കിയ ശേഷമേ 

പരീക.. ണശാലയിത്. നിന്നും പുറത്തേക്ക 2പാകാവൂ അദ്ധ്യാപ 

കനും പ്രധനടാപ്പുകഠം അടയ്ലക്യം വിദൃത സ്വിധ്യുക്റം ഓ 

ഫാക്കകയ്യം ചെയ്യണം. റി൧രഠൊാര്ഡു കറം എല്ലാം അന്നന്നു തന്നെ 

പരിശോധിച്ചു പിറേറദിവസം കുട്ടികറംക്കു! തിരിച്ചു കൊടു 

ക്കണം, 
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ഓരോ കുടിയുടെയും പുരോഗതി താഴെ ചേത്തിരാിക്കുന്ന 

മത്രേകയിലുള്ള ഒരു ചാര്ട്ടില് രേഖപ്പെടുത്തിവയ്യക്ടന്നതു" അഭ്ധ്യാ 

പകനു' ക്രടതല് സൌകയ്യപ്രദമായിരിക്കും. ഒരു പരീക്ഷണം 

കടിയെ ഫ്ലില്ലിക്കമ്പാഠം |" എന്ന അടയാളം വയ്മൂക്ടക: പരീക്ഷ 

ണം തൃപ്യികരാഠവി ചെസ്യു റിക്കാര്ഡ് പരിശോധിച്ചകഴിയു 

സ്പോഠം :[” എന്ന അടയാളവും ചേത്തൃ' വ" മുഴുവനാക്കുക ഏ 

തെങ്കിലും കട്ടികഠം വരാത്തവരുണ്ടെങ്കിലും റിക്കാര്ഡ് കാണിക്കാ 

ത്തവരുദ്ദെങ്കിലും ഈ ചാര്ട്ടില് നിന്നും വ്ൃക്തമായിക്കാണാം. 

 പരീക്ഷണങ്ങ?ം 

തൂമ | കുട്ടിയുടെ അരി | സ്വേ തെളി ക്രിസ്റ്റ | 

നമ്പര ദൃപരു* ക്ക ക്കല് ദനം യൂററല് ലീ കു 

മ . രണം 

1 അനി രഅദ്ധന ടു 
ളി ക്ഷത 

മു ബ്രാ ൨ നരന് 
രു . 

2 ചന്ദ്രശേഖരന് [ പ നി / 

ക് രാമ ഖന്ദ്രന് റു നു 

ഉ ശോഭന റു ് ) 

6 സബര്മതി % ി 

നു 

൫൭. ത്തി ൭൫9൭ ൫൫൭6൭ 

49൭൭  ം ച്ചി 

വദ്്യാത്ഥിക0ം അനുസരിക്കേണ്ട പൊതു നിയമങ്ങര്ം 

ചുവടെ ലേത്തിരിക്കുന്ന മാതൃകയിലുള്ള ഒരു പോസ്റ്റര് 
പരീക്ഷശാലയുടെ പൃവരില് ആകര്ഷകമായി പ്രദര്ശിപ്പിക്കുക. 



24 

_... ഒത നല്ല ശാസ്ത്യുജ്ഞനു പ 

തന്െറ ഉപകരണങ്ങറം വൃത്തിയുള്ള മേശമേല് വൃത്തി 
യായി അടുക്കീവയുയന്നു. 

ി റ് ഫ്ലുടുത്തുകഴിഞ്ഞ്രാല് ഉടനെതന്നെ കുപ്പി അട 
ചു യഥാസ്ഥാനത്തു” വയ്യന്നു. 
പരീക്ഷണസമയത്തു” ടെസ്സ ട്യൂബ് തന്െറയോ അടുത്തു 
നിരക്കുന്ന വരുടെയോ ദനരെ ചൂണ്ടാത്തവിധത്തില് പി 
ടിക്കുന്നു. 

ചം : ഉപകരണങ്ങളും മേശയഡം മേശവ പിപ്പുകളും വൃത്തിയും 
വെടിപ്പും: തായി സൃക്ഷിക്കുന്നു. 

& ഭൂരാവകങ്ങറം ശ്രദ്ധയോടെ ചൂടാക്കുന്നു. 

 പരീക്ഷണംവശിഷ്ടങ്ങള്ം ഉചിതമായരീതിയില് ദൂരീ 

കരിക്കുന്നു. 

: വിഷവാതകങ്ങളും ദു൪ഗ്ഗന്ധവാതകങ്ങളും പരീക്കണശാ 

ലയില് വ്യാപിക്കാതിരിക്ക വാന് അത്തരം പരീക്ഷണ 

ദം ഫു കബ്ദോര ഡ്ല്വച്ച'” നടത്തുന്നു. 

ന് ഉ പകരണങ്ങല ഉ ടയാതിരിക്കു ൮0൯ പ്രത്യേ 0 ശ്രദ്ധി 

ക്ടന്നു. 

 രാസവയന്ത്തക്കറം മിതമായി മാത്രം ഉപയോഗിക്കുന്നു 

സുരക്ഷിത തവനിയമങ്ങഠം അനുസരിക്കുന്നു. 

ത്ത 4 0൫, 04 06 06 ര് 2൫, 0൭ എ പട 

തുചിത്വനിയമങ്ങ?ം 

റ 

കൂ. 

സിങ്കിയ ഭൂരാവകങ്ങഠ: മഠത്രദമ ഒഴിക്കാവു: ഖരവസ്തുാളൊ.ം 
പരീക്ഷണാവശിഷ്ടങ്ങളും മരതകം ദൂരീകരിക്കുക. 

ഗാഡത്തസഡുക. ഒആതിചലൊികറം മുതലായവ നല്ലതു 

പോലെ വെള്ളം ഒഴിച്ചു നേരപ്പ്ിച്ച ശേഷമേ സിങ്കില് 

ഒഗിക്കാവു. 
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8, കടലാസു”, തീപ്പെട്ടിക്കോല്, ലിററ് മസ് പേപ്പ൪ തുടങ്ങിയ 

ഘനവയസ്ത്ുക്ക ഠം ചവറവകുടയില് നിക്ഷേപിക്കുക. 

4: മേശയ്യം ഇരിമ്പപപകരണങ്ങളും വൃത്തിയായി തുടച്ച് തുണി 

നല്പതൂപോലെ കഴുകി ഉണക്കുവാ നിടു ക: 

5. തുപകരണങ്ങംം വൃത്തിയായി കഴുകി യഥാസ്ഥാനത്തു തിരി 

ച്ചവയ്യുക്ചക. 

6. രാസവന്ത്ക്കഠം ശരീരത്തിലും വസ്രൂത്തിലും പററാതെ ശ്ര 

ദ്ധിക്കുക: 

സുരക്ഷിതത്വനിയമങ്ങാ (5 പു 2ധിംട) 

1. പ്രത്യേകം നീര്ദ്ദേശിക്കപ്പെടുമ്പോഴല്ലാതെ സോഡി 

യം, പൊട്ടാസിയം, കാല് സ്വം, ഫോസു ഫറസു”., ഗാഡ ത്തസി 

ഡുകറം, ആത് ക്കലികഠം എന്നിവ ഉപയോഗിക്കരുതു”. ഇത്തരം 

രാസവയസ്ത്ക്കഠം സ്റ്റോര് മുറിയില് സൂക്ഷിക്കുക. 

2. സോഡിയം, പൊട്ടാസിയംം എന്നിവ സുൂക്ഷിച്ചിരി 

കടുന്ന കുപ്പപികളില് വെള്ളം വീഴാതിരിക്കുവാ൯ പ്രത്യകം സൂ 
ക്ഷിക്കണം. മഞ്ഞ ഫോസു ഫറസു' ജലത്തിനടിയില് വച്ചുതന്നെ 

മുറിക്കണം. ഈ രാസവസ്തുക്കളുടെ പരീക്ഷണാവശിഷ് ടങ്ങഠം 

കത്തിച്ചേം ജലവുമായി പ്രതിപ്രവത്തിപ്പ്റിച്ചോം നശിപ്പിക്കണം. 

ഇവ ചവറവകുട്ടയില് ഇടരുത്”. 

8. ബര്ണ൪, സ്റ്റിരിററ് ലാമ്പു” മുതലായ താപ ഉപകര 
ണങക്ങറം തീപ്പെട്ടി ഉപയോഗിച്ചു” കത്തിക്കണം. കത്തുന്ന മറവ 

പകരണങ്ങളില്നിന്നും കത്തിക്കുവാന് ശ്രമിക്കരുതു”. 

&. പരിക്ഷണശാലയിലെ യാതൊരുയയ്ത്ുവും ഭര്്ധിശുടകെ 

യോരുചിച്ച നോക്കുകയോ ചെയ്യരുതു. വാതകങ്ങറം മണക്കഷു 
മ്പോഠം ടെസ്റ്റ് ട്യ്ബില് നിന്നും നേരിട്ട്” മണക്രുതു”. കൈകൊ 
ണ്ടു വീശി വാതകം പുറരത്തക്ക് കൊണ്ടു വന്നു” മണക്ടക 
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9 നിര്ദ്ദേശീക്കപ്പെടാത്ത രാസവസ്ത്ക്കഠം തമ്മില് എന്തു 
സംഭവിക്കുന്നു എന്നറിയുവാന് ക്രട്ടിക്കലത്തരുതു”. 

6. പരീക്ഷണശാലയില്നിന്നും യാതൊരുപകരണവും 

രാസവസ്തുവും പുഠത്തേയ്യച കൊണ്ടുപോകരുത്. 

7. എത്ത നിസ്്റാരമായ അപകടങ്ങളായാലും ഉടനെ അ 

ദ്മ്യാപകനു” വിവരം കൊടുക്കുകയും ആവശ്യമായ പ്രഥമ ശുശ്രൂ 

ഷഎടുക്കുകയും ചെയ്യങ്.. 

രണ്ടു് 

ഉപകരണങ്ങാം__ 
ഉപയോഗവ,ം സംരക്ഷണവ.,ം 

ചൂടാക്കുന്ന നിനുള്ള ഉപകരണങ്ങം 

1, സ്റ്റിരിററ്് ലാമ്പ് 

സാധാരണ സ്തം പരീക്ഷണശാലകളില് ഇന്നു ചഘയൂഭാക്കു 

ന്നതിനു” ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്നതു” സ്റ്റിരിററ് ലാമ്പാണു“ അടു 

ത്തകാലത്തു സ്റ്റിരിററ് ലായിനന്െറ പല വകദേദങ്ങറം മണ്ടാ 

യീട്ടുണ്ടു .ഗ്ലാസുകൊണ്ടും ലോഹംകൊണ്ടുമുള്ള സ്റ്റിരിററ ലാമ്പുകഠം 

കിട്ടവാനുണ്ടു ഇവയില് ഇന്ധനമായി സ്റ്റിീരിററിനു പുറമേ 

ഒന്നെണ്ണ, പെര്ടാറം എന്നിവ ഉപയോഗിക്കാവുന്ന പ്രത്യേക 

ഇനം ലാമ്പുകളം ഉണ്ടു്. ഗ്ലാസു" കൊണ്ടുള്ള ഉപകരണത്തില് 

ഇന്ധനത്തിന്െറ അളവു” പുറമേനിന്നും കാണുവാന് സാധിക്കും 

എന്ന സാകം ഉണ്ടെങ്കിലും താഴെ വീണാല് ഉ ടയുവാ൯ ഇട 

യ മള തൃ കൊണ്ടു കൊച്ചുകട്ടികളുടെ ഉപയോഗത്തിനു ലോഹം 

കൊണ്ടുള്ള ലാമ്പുകളാണു ക്രൂടുതല് നല്ലതു”. സ്റ്റീരിററ് ലാമ്പി 

നെറഡയം സാമ്ൃ൭പകരണങ്ങളൂടെയും തിരി ക്രട്ടിപ്പിരിക്കാത്ത 



1 മു 

൬ആല്യകൊണ്ടു” ഉണ്ടാക്കിയതും നാളത്തിലെ ദ്വ രത്തില് മുവകീ 

ക്കിടക്കുന്നതുമായിരിക്കണം. ചിച നിയമങ്ങറം പാഥാിക്കുകയാ തെ 

അകില് മിക്ക ആവശ്യങ്ങറംക്കും സ്റ്ീരിററ ലാമ്പൃതന്നെ പ്രയോജന 

പ്പെടുത്താവുന്നതാത്ന”“* ഇതിന്െറ തിരി വേണ്ടതുപോലെ വെട്ടി 

നിത്തുകയാണെങ്കില് . സ്റ്റിരിററ് ലാമ്പില്നിന്നും ലഭിക്കാവുന്ന 

താപനില ഏകദേശം 1000“ വരെ ഉയന്നതായിരിക്കും. മിക്ക 

പ്രായോഗിക ആവശ്യങ്ങഠംക്കും ഈ ജ്വാലയില് നിന്നുംലഭിക്കുന്ന 

താപനില മതിയാകുന്നതാണു'. ജ്വാലയുടെ മുകഠം ഭാഗത്തുളള 

ഇളം ചുവപ്പ് മേഖലക്കു” തിരിയോടെ അടുത്തുനില് ക്കുന്ന നീല 
മേദ്ധലയെക്കാഠം കൂട കൂടതല് ഉള്ളതിനാല് ൭൬ ഭാഗംകൊ 

ണ്ഭായിരിക്കണം വസ്ത്രക്കഠം ചൂടാക്കേണ്ടതു”. 4൫0സു കഴ ലുകറം വള 

ചിത്രം " സ്റ്റിരീററ' ലാന്ു" 



. 48 

ഡൃ വാനും മറവം ജ്വാലയുടെ ഈ മേഖലതനനെ ഉപരയാഗി 
ക്ക ണൃ, 

സ് പിരിററ് ലാമ്പു” ഉപയോഗിക്കു മ്പോഠം താഴെ ദചേത്തി 
രിക്കുന്ന വസ്ത്ുതകഠം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേ ണ്ടതാണ്ട്. 

1. സ്പീരിററ”ലാമ്പില് സ്പിരിററ' മു൯ക്രട്ടി ഒഴിക്കു 
ണം: ഉപയോഗിച്ചകൊണ്ടിരിക്കു ദബോറം ഇന്ധനംനിറയ്യൃവാ൯ 
തൃനിയരുതു”ം 

8. ഉയന്നതാപനീ്ല കീട്ടണമെങ്കില് ലാമ്പിന്െറ തിരി 

ക്രട്ടീപ്പിരിക്കാത്ത ന൬ആലയകൊണ്ടു” ഉണ്ടാക്കണം. അതു” നല്ലതു 

പോലെ വെട്ടി പൂ പോലെ വിരിച്ചവയ്ുഛണം, 

83. സ്റ്റീരീററ് ലാമ്പു” കത്തിക്കുവാന് തീപ്പെട്ടി ഉപയോ 
ഗിക്കണം. കത്തുന്ന മറെറാരു ലാമ്പില്നിന്നും കത്തിക്കുവാ൯ 
്രമിച്ചാല് ചിലദപ്പാഠം തീപിടിക്കുവാ൯ ഇടയുണ്ടു . 

4. ചൂടാക്ടവോന് ജ്വാലയുടെ മുകഠം ഭാഗം ഉപയോഗി 

കണം. 

5. ലാമ്പയ അതിന്െറ മുടികൊന്ടടച്ചാണു” കെട്ടാത്ത 

ണ്ടതു”. ഉതിക്കെടുത്തുവാ൯ ത്തുമിച്ചാല് അകത്തുള്ള സ് പിരി 

ററിനു* തീപ്പിടിക്കുവാ൯ സാദ്ധൃതതഉണ്ടു”, 

6. ഉപയോഗമില്ലത്തേപ്പ്ോോഠം സ്പിരിററ അനാവ 

ശൃമായി ബാഷ്ട്രീകരിച്ച് പോകാത ധിക്കുവാന് ലാമ്പു” മൂടി 
കൊണ്ടു ' അടച്ചിരിക്കണം. 

വളരേ തുന്നത ഈഷ മാറ്യ വേണ്ടിവരുന്ന ചില പരീക്ഷ 

ണങ്ങാംക്കു” സ് പിരിറ൪ ലാമ്പില് നിന്നും കിട്ടുന്ന തംപനിീല 

മതിയാവുകയില്ല. പ്രത്വ്രവത്തനങ്ങം താപം പോരാതെ 

സാവധാനം നടക്കുകയും ചിലപ്പ്യോഠം ഫലങ്ങഠം വേണ്ടതു് 

പോലെ ശരിയാകാതെ വരികയും ചെയ്യുന്നു. മാത്രമല്ല, കാറവള്ളു. 
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പ്പോഠം ജ്വാല ഇള കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനാല് ഉള്ള താപം 

തന്നെ കേന്ദ്രീകരിച്ച, കിട്ടുന്നില്ല. ജാല ഇള കാതിരിക്കുവാ൯ 

തകരം കൊണ്ടോ കാര്ഡ് ബോര്ഡ് കൊണ്ടോ ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു 

മറ ഉപയോഗിക്കാം. 

2, പെടരോംം; മണ്ണെണ്ണ എന്നിവ ഉപയോഗിച്ചു” കത്ത! 
ക പ. യ 

അയാ മഞ്ജ 

ക്കാവുന്ന ബര്ണറുക€ം: റ 

ഉന്നത തൂഷ്ണുത നല'കുന്നതിന്നു” സഹായകമായ താപക 

മ പകരണഭ്ങളാണു” ബുണ്സണ്, ടെല്ക്കു, മെക്ക എന്നീ 

ബഖര്ണ൨കഠം. ഇവ കുത്തുന്നതിനു” കോറോം ഗ്യാസോ പെഴ്രോറം 

ബാഷ്ടമോ ഉപയോഗിച്ചവരുന്നു. വ൯ തോതില് ഗ്യാസുല്ലപാദന 

സൌകയ്യമില്ലാത്ത വിദ്യാലയങ്അലംക്കു ഒരു ബര്ണര് കത്തി 

ചിത്രം 8 പെട്രോഠം ഗ്യാസ് പ്പ് 

ക്ഷ്ന്നതിന്നുള്ള പെദഴ്രാഠം ബാഷ്ടം നല്കുന്ന ഉപകരണം ചിത്രം 
3 ല് കാണിച്ചിരിക്കുന്നു. ഒരു ഗ്യാസ് പ് ളൂഠ൯൨പോലെ പ്രവ 



0 

ത്തിക്കുന്ന വൃഠംഫ് ബാട്ടിലിന്െറ ഒരു കുഴല് കാല്യകൊണ്ടു" 
പ്രവത്തിപ്പിക്കാവുന്ന ഒരു ഉലയുമായി (00% ാലിഠഴട। 
ബന്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. വുഫ ബാട്ടിലില് പെട്രോളും ബാഷ്ക്രീ 
കരണം എളുപ്പം നടക്കുന്നതിന്നു്” ഏതാനും മരച്ചിളകളം 
ഇടുന്നു. ബോട്ടിലില് നിന്നും മറോക്കുഴല് ഒരു സംരക്ഷ 

കരലടകവൃയമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന. ഇതില് നിന്നും പുറത്തേക്കു” 
പോകുന്ന കുഴല് ബുണ്സണ് ബര്ണവമായി ഘടിപ്പിക്കാം. 

ഉല പ്രവത്തിപ്പിക്കുഷ്വോഠം വുഠംഫ് ബാട്ടിലില്നിന്നും 

പെടോറം ബാഷ് പമാവുകയും ഇതും വായുവും ചേന്ന മിശ്രിതം 
'ബര്ണറില് എത്തി കത്തുകയും ചെയ്യുന്നു. മര്ദ്ദം കുറഞ്ഞ് 

ജ്വാല ഉള്ളിലേയ്യഛ' ഇറങ്ങി ബാടില് . പൊട്ടാതിരിക്കുവാ൯ 

ഇടഡ്മുഛള്ള സംരക്ഷക ഘടകത്തിലെ ചെമ്പു കമ്പിച്ചുരുഠം 

സഹായിക്കുന്നു. ഉലയ്യു്ം പകരം കുറവ് നിറച്ച് വീര്പ്പിലു 
കാറിന്െറ ട്യംബായാലും മതിയാകുന്നതാണു . 

ബുണ്സണ്ബര്ണര് 

ബുണ്സണ് ബര്ഇ്ന്ററിനു" സമാസ്യം ഭാരമുള്ള ഒരു 

പാദവും തിന ഒരു നീഒമകള്ള ചിമ്മിനിക്കുഴലും ഉണ്ടു. 

കുഴലിനെറ അടിഭാഗത്തു എതിര് വശത്തായി രണ്ടു ദ്വാരങ്ങളും 

ഈ ദ്വാരങ്ങളുമായ! യോജിക്കത്തക്ക രണ്ടു ദവാാരങ്ങളോടു' കരടി 

യതും ചിമ്മിനിയില് തിരിയത്തക്കവിധത്തിലും ഉള്ള ഒരു കോ 

വം ഉണ്ടു. ടാപ്പ്രിത നിന്നും ഗ്യാസ് കൊണ്ടു വരുന്ന കുഴല് ഈ 

വായു ദ്വാരങ്ങളുടെ ഇടയില് ഒരു ചെവ സുഷിരം മുഖേന പി 

മ്മിനി ധിലേയ്യുച, തുറക്കുന്നു. കോളര് തിരിച്ച് ദ്വാരങ്ങംരണ്ടം 

അടച്ചശേഷം ഗ്യാസു” തുറന്ന് ബര്ണര് കത്തിച്ചംന്൯ വാതകം 

കത്തുന്നതിന്നും” ആവശ്യമയേ വായു വേണ്ടിടത്തോളം കലരാ 

ത്തതു” കൊണ്ടു്” ബര്ണര് ഒരു പ്രകാഗമുടെ (,1ണ1൩0൮5) 

ജ്വാലയറയി കത്തുന്നു. ഈ ജ്വാലയും മൂട്” അധികം ഉണ്ടാ 



_യിര്രിക്കുക യില്ല. രണ്ടു ദ്വാരങ്ങളും പൃര്ണ്ണ്നുമായി തുറന്നാൽ 

വാതകത്തോടൊലപ്പും ഒരു വായു പ്രവാഹവും ഈ ദ്വാരങ്ങളുി 

ലൃടെ കടക്കു കയും നാളം ചെഖതായീ ശബ്ദത്തോടുക്രുടികത്തുകയും 

ചെയ്യുന്നു. ഈറ ത്തിനു തപം വളരേ അധികമാണു . സാ 

ധാരണപരിക്ഷ അ്ങ൦ക്കു, ഇതു” ആവശ്യമില്ല. ദ്വാരങ്ങറം 

അല്പം മാത്രം തുറന്നാല് അവയിലൃടെ തആവശൃത്തിനുമാത്രം 

വായു കടക്കുകയും ബര്ണര് ശബ്ദമില്ലാതെ വെളിച്ചമില്ലാത്തതും 

നീലനിറമുള്ള തുമായ ([ഠതിധന'൩ഠധട) നാളമായി കുത്തുകയും 

ചെയ്യുന്നു. ഇവിടെ വാതകം പൂര്ണ്ണമായി കത്തുന്നതിനംല് 

പുകയും വെളിച്ചവും ഇല്ലാത്ത ഇളകാതെ കത്തുന്ന ഒപവാലകിട്ടുന്നു. 

സാധാരണ ത്ആവശ്യങ്ങറംക്കു ഇത്തരം ഒപാലയാണു' വേണ്ടതു”. 

ഗ്യാസ മര്ദ്ദം വേണ്ടത്ര ഇല്ലെങ്കില് നാളം ചിമ്മിനിയില്ക്രുടി 

താഴോട്ട് ഇറങ്ങി ശബ്ദത്തോടുക്രുടി നോസിലില് കത്തുന്നു. 

ഇങ്ങനെ സംഭവിച്ചാല് ബര്ണര് കെടുത്തി അല്ലം കഴിഞ്ഞു 

വീണ്ടും കത്തിമക്കണ്ടതാണു . ഇങ്ങനെ തഠഴെ ഇറങ്ങി കത്ത 

വാന് അനുവദിക്കുന്നതു” ബര്ണറിന് കേഭാണു. 

ബുണ്സണ് ബര്ണര് ഉപയോഗിക്കുമ്പോഠം ശ്രഭ്ധിക്കേണ്ട 

വസ്ത്തകം :-- ടം 

[. ബര്ണര് കത്താത്ത അവസരങ്ങളില് ഭാപ”സ് തുറന്ന് 

കിടക്കുവാന് ഇടയാകരുതു”. ഇതു” ഗ്യാസ് നഷ്ടത്തിനു പുറമേ 
തീപ്പിടുത്തത്തിനും കാരണമാകം, 

2. സാധാരണ ആവശ്യങ്ങരംക്കു നിശ്ശബ്ദമായി കത്തുന്ന 

വെളിച്ചമില്ലത്ത നീല നാളം ഉപയോഗിക്കുക. 

4 ഏററവും ഉയന്ന താപനില ജ്വാലയുടെ പുറം മേഖ 

ലയുടെ അഗ്രഭാഗത്തിനാണു. കുഴലിനോടു” അടുത്തീരി ന്നേ 

നീലഭാഗത്തിനു' 8300-00 വരെ ചൂടുള്ള പ്പേോഠം ഇതിനു് 
മുകളിലുള്ള പര്പ്പിഠം (ന്ധി) ഭാഗത്തിനു” 1590 വരെ 
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ചൂടുണ്ട്. അതിനാല് ഈ ഭാഗം ഉപയോഗിച്ചുവേണം ചൂടാ 
കട വാന്. 

4. ജ്വാല ഇറങ്ങി കത്തുകയാണെങ്കില് (ടലി നേ 

ഠി) ഗ്യാസു'ടാപ്പ് അടച്ച ബര്ണര് കെടുത്തണം. 

॥ 

, 
ി 

ൽ 

) 
[: 

ചിര 0 “9 

ി 

5. ബീക്കര്, ഫ് ളാഡ്ക്കു തുടങ്ങിയ വല്പ്പമുളള ഗ്ലാസ്സു 

പാത്രങ്ങഠം നേരിട്ടു ചൂടാക്കാതെ ത്തസുഖെസു”റേറാസ് വ്ൃത്തം 
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പിടിപ്പിച്ച കമ്പിഖലയുൂക്ം മീതെയോ മണല് ബാത്തിനു” 

(൩ 1൭൩) മീതെവച്ചോ ചൂടാക്കുക. പ 

6. പരീക്ഷണം കഴിഞ്ഞാല് ഉടനെ ഗ്യാസുടാപ്പ അട 

പ് 

ചിത്രം 10. മൃയന്ന തപന്ല നല്കുന്ന ബര്ണറകഠം 

1, ട്ടെല്ക്കു 2. മെക്കര് 

ക്രടുതല് ഉ യന്നതാപനില ലഭിക്കുന്നതിനു” ബുണ്സണ് 

ബ൪ണറിനെറ വകഭേദങ്ങളായ ടെല്ക്കുബര്ണ്ണ൪, മെക്കര്ബര് 
ണർ എന്നിവ ഉപയോഗിക്കുന്നു. 

തററ” നാബര്ണര് :__ 

ഗ്യാസ് വിതരണ സെരകയ്യ മില്ലാത്ത പരീക്ഷണശാലക 
ളില് ഉന്നതതാപം ലഭിക്കുന്നതിന്നും എററ”നാബര്ണര് ഉപ, 



33 

ി യോഗിക്കറം. മണ്ണെണ്ണ കഗിപ്പ കാററടിച്ച കത്തിക്കേണ്ട ഇനം 
ബര്ണര് ആണു” ഇതു്. സാമാന്യം നീളമുള്ളതും ശക്തിയേറി 
യതുമായ ജ്വാലയാണു' ഇതില് നിന്നും കിട്ടന്നതു”. അതിനാല് 
സ്ഥലസെൌൌനകര്യമുമളിടദത്ത ഏററ്നാബര്ണര് കത്തിക്കുവാന് 
പാടുള്ള ഘന്വസ്ത്ക്കളുടെ വികാസം കാണിക്കുവാനും ഗ്ലാസു് 
പ്രവത്തനങ്ങറം ക്കം ഏഎററ്നാബര്ണര് ക്രൂടുതര സഹായക 
മാണു. ) 

ച്ത്രം 11 

അള വുപാത്രങ്ങം 

1 ബ ടൂരററ" (127൦) 

ആവശ്യമുള്ള ഏതളവിനും ക്രമമായി ദ്രാവകങ്ങറം എടുക്ക 

ന തിനു ബ്യ,രറ൨് ഉപയോഗിക്കുന്നു. ഒരു വ്യാപം ഭാവകം 

എടുത്തശേഷം അതു” എത്രയാണെന്നറിയുവറനുകള സന്ദര്ഭങ്ങ 
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ളിലാണു* ബ്യരററ' ക്രടുതല് പ്രയോജനപ്പെടുന്നതു”. ഏററവും 

മുകളില് 46 വും ഏററവും ചുവട്ടില് അതുകൊണ്ടു അളക്കാവുന്ന 

അളവും കുറിച്ചിരിക്കുന്നു. അതിനാല് ഒഴച്ചെടുത്ത ദ്രാവക യ 

നെറ അളവു” അറിയുന്നതിനു” ഒഴിച്ചെടുത്ത ശേഷമുള്ള ദ്രാവക 

നിരപ്പില് നിന്നും ആദ്യത്തെ നിരപ്പ് കുറയ്ക്കണം. സ്റ്റോപ്പര് 

ലംബമാക്കുമ്പോഠം (൫ാവകം പ്രവഹിക്കുകയം തിരശ്ചിനമാക്കു 

സ്വോഠം പ്രവാഹം നില്ക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. സ്റ്റോപ്പര് ബ്ര 

ററില് സുഗമമായി തിരീയുന്നതിനു” ഇടയ്ക്” ഗ്രീസ് പുരട്ടി മയ 

പ്പടുതഅ്അണം. 

ബ്വൂരററ” ഉപയോഗിക്കുമ്പോഠം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട സംഗതിക€ം 

1. ദ്രഠവകനിര പ്പുകഠം പാരലാക്സ് പിശക്” (൧ പപി1മ 

2202) ക്രടാതെ എടുക്കണം. ഇതിനു” കണ്ണ് അളക്കേണ്ട ദ്രാവക 

നിരപ്പിന് സമമായി പിടിച്ചു വായിക്കണം. ക്ലസ് ദ്രാവകന 

രപ്പ്ിനു് മീതെ പിടിച്ചാല് നിരപ്പു മുകളിലുക്ള കുറഞ്ഞ അക്ക 

ത്തോടും കണ്ണ് താഴെ പിടിച്ചനോക്കിയാല് നിരപ്പ് താഴെയുള്ള 

ക്രടിയ അള വിനോടും സമമാണെന്നു” തോന്നുന്നു. 

2. ദ്രാവകം .൭ടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഠം സ്റ്റോപ്പുര ഉയ 

രിപ്പോകാതിരിക്കു വാ൯ വലത്തു”ഭാഗത്തുള്ള സ്റ്റോപ്പര് ഇടത്തു 

കൈ ബച്ൂരററിനെറ പിന്നില് ക്രടി കൊണ്ടുപോയി പിടിച 

തിരിക്കുക. 

3. ബ്ൃഹരററ് എടുത്തു” ചെരുമാവദമ്പാഠം ഒരു കൈ 
സ്റ്റോപ്പറിന്മേരു നിത്തണം. അല്ലാത്തപക്ഷം അതു” ഉരരി താഴെ 

വിണുപൊട്ടുന്നു, രസ്റ്റാപ്പ൨ം ബ്ൃഹരറ൨ം ഒരു ചരടുകൊണ്ടു” ബു 

ന്ധിപ്പിച്ചാല് ഇങ്ങിനെ താഴെ വീഴുകയില്ല. 
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ച്ചിത്രം 12. പാരലാഷ്ക്് പിശകു”. 

4. ബ്യൃരറ൨ സ്റ്റാണ്ടിമേല് ലംബമായി നിത്തണം: 

൭. ഭ്രാവകത്തില് വാതകക്കമിളകഠം ഉണ്ടായിരിക്കരുതു . 

6. നിറമില്ലാത്ത ഭൂംവകങ്ങളുടെ താഴത്തേ മെനിസ്മുസ്സം 

തിളങ്ങുന്നവയും (രസം) നിറമുള്ള വയുയമായ ദ്രാവകങ്ങളുടെ 

മുകറം മെനിസ്തസ്സും ആയിരിക്കണം ഭൂവകനിരപ്പ'. 

7. ആദ്യനിരപ്പ് വായിക്കുന്നതിന്നുമുമ്പു” സ് റേറാപ്പ൪ 

തുറന്നു കുറച്ച ദ്രാവകം പുറത്തേയ്യക ഒഴുക്കണം. നോസിലും 

ക്രടിനിറഞ്ഞാലെ അളവുകഠം ശരിയാവുകയ്യള്ള . 
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8. സ്ററാന് ഡില് ഒറപ്പ്യിക്കുമ്പോഠം ബ്യരററിന്നും 

ക ളാന്വിനും ഇടയ, ബ്ബര്കഷണമേം കടലാസോ വച്ല്വീര। 

ണം. 

9, നോസിലില് തുങ്ങിനില്ല്ന്ന അവസന്ഥനത്തേ തുളൂളിയും 

യടി അള വിത് പ്പെടുന്നു. 

10. ആവശ്യം കുഴിഞ്ഞഭല് സ് ററാ൯ഡിത. നിന്നും മാ 

ററികഴുകി പ്രദത്യക മേശവലിപ്പില് സുക്ഷീക്കുകയാണ്മ' നല്ലതു. 

പ 
ഒരു നിശ്ചിത വ്യാപം ഭൂദവേകം മാത്രമേ ഒരു പ്പ്പുററ് 

കൊണ്ടു” അളന്നെടുക്കുവാ൯ സാധിക്ുകയള്ള. പല അളവു 

കളില് അളന്നെടുക്കാവുന്ന പിപ്പറ൨കഠം ഉണ്ടു. സാധാരണ 

ആവ്ൃവശ്യങ്ങറംക്കു” 19 ന്തി, 20 ൬1] എന്ന് അളവിലുകളറ 

മതിയാകുന്നതാണു.. ബ൦-ബിനു മുകളിലുള്ള കഴലിദല ' അട 

യാളംവദരയങള്ള ദ്രാവകത്തിന്െറ അളവാണുു_” ബ൦ഠ.ബില് 

കറിച്ചിരിക്കുന്നതു”. അതിനാല് ഈ അടയാളത്തിലും അല്ല 

മുകളീലേയ്ച്ഛ ഭരാവകം കയററിയശേഷം വിരല്കൊണന്ടടപച്ച 

സാവധാനം നിരപ്പ് താഴ്ത്തുക. പാരലക്സ് പിശക് 

ക്രടാതെ ദ്ൂരാവകനിരപ്പ് വരയില്ത്ന്നെ നിത്തണം. അതിനു 

ശേഷം ദ്രാവകം ' അളന്നെടുക്കേണ്ട പാത്രത്തിനു" മുകളില് 

പിപ്പുറ൪് നിത്തി വിരല് മാററി ക്രാവകം സാവകാശം ഇറങ്ങു 

വാന് അനുവദിക്കുക. അവസാനത്തേ തുള്ളിയും വീണശേഷം 

ഏകദേശം ക്ല മിനുട്ട് കഴിഞ്ഞു് മുകഠംഅററം വിരല് കൊണ്ടു് 

അടച്ചു മറേറകൈകൊണ്ടെ” ബഠംബു് മുടിപ്പിടിക്കുക. ബം 
ബിലെ വായു വികസിച്ചു” പിപ്പ്ററില് ബാക്കി ശേഷിക്കുന്ന 

ദ്രാവകവും പാറ്രത്അിത വീഴുന്നു. ഇതും അളവില് പെട്ടതാണ്” 

മപുയോഗത്തിനുശേഷം പിപ്പുറവം കഴുകി വൃത്തിയാക്കി പ്രത്യ 
നി 
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ക, വലിപ്പ്പിലേം ചിത്രത്തില് കാണിപ്പിരിക്കുന്നതുപോലെ ചി 
പ്പററ് സ്റ്റാ൯ഡിലോ സൂക്ഷിക്കാം. 

് ( 

നി് 

ളം 

ത ജാ പ ൽ ല് 

[ 

പ്പിപററ് സ്പാന് ഡ് 

ബിം ബാലന്സു” (18൦൩ 031൧൩00൦) 

പരീക്ഷണശാലയില് വളരേ അധികം വ്വയോഴനമുകളതും 

എന്നാല് വളരേ ലോലവുമായ ഉപകരണമാണ് ബീംബാ 

ലന്സു”. പ്രധാനമായി രണ്ടിനം ബിംബാല൯സുകളാണ്മ് 
തുള്ള തു”. 1. അതിസൂക്ഷ്മുതയോടെ ഭാരം കാണുന്നതിന്നു 
തആആ൨ശൃമായ അനലറററിക്കല് ബാല൯സു” (4൩൭൮൭൦0൦21 
മക) 2. അത്രതന്നെ സൂക്ഷ്മ്അളവുകഠം ആവശ്യൃമി 

ല്യാത്തലപ്പ്പോഠം സാധാരണ ആവശ്യങ്ങംക്കു് പ്രയോജനപ്പെടുന്ന 
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ഫിസിക്കല് ബാലന്സ്. അനലിററിക്കുല് ബാലന്സ് വില 

ക്രടിയതും വേഗം കേടുവരാവുന്നതുമാകയാല് വിദ്യാത്ഥികളുടെ 

എല്ലാ ആവശ്യൃങ്ങഠം ക്കുംപഹിസിക്കല് ബാലന്സ് മതിയാകുന്ന 
താണു. ഇതു” ഉപയോഗിക്കുമ്പോഠം എടുക്കേണ്ട മുന്കരുതലും 

ഉ പയോഗിക്കേണ്ടവിധവും ചുവടെ ചേഷശ്ടന്നു, 

ഭാരംകാണുമ്പോഠം ബാലന്സ് അതിന്െറ ചെടിയില് 
തന്നെ നിറവത്തുകയാണു നല്ലതു”. എന്നെങ്കിലും ആവശ്യത്തിനു” 
തൂംസ് മറെറാരു സ്ഥലത്തേക്കു” കൊണ്ടുപോകണമെങ്കില് അ 

തിനെറ തട്ടുകറം മാററിവയ്മ്രണം. തട്ടകം ആടുന്നതുമുലംമഉ ണ്ടാ 

ച്് കം പം വ [ വവ ടം 

ന നി ത്തു വോള്യണനാാ്തട ്ാം ാഞ്ാ  ് പി 

ചിത്രം 14 ഫിസിക്കല് ബാലന്സ്? 
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യേയ്ക്കരാവുന്ന കേടുപാടുകഠം ഇങ്ങനെ ഒഴിവാക്കാം. ത്രാസീന്െറ 

അട്ടുകറം ബീമിനോടട” ഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നതുംൂബീംതാങ്ങിനിത്തി 
യിരിക്കുന്നതും വളരെ സൂഷ്ടര ദളായ കത്തിമുന (:ല്വ്൦ ലഠിഗൂട) 
കുളിചഠണു', പെട്ടെന്നുണ്ടാകുന്ന കലുക്കങ്ങഠം കത്തിമുനകളെ 

കേടു വരുത്തുന്നു. ഇതു തൂരംസിനെറ സുൂക്ഷ്മതയെ പ്രതിക്രലമായി 
ബാധിക്കുന്നു. 

തരാസിനന്െറ തള്ടീല് വസ്തുവോ പടികളൊ വയമ്പും 
തട്ടില് നിന്നും എടുക്കുമമ്പാഴചം ബീം താഴ്ത്തി ത്രാസ വിശത്രമാവ 
സ്ഥയിലാക്കണം. പടികഠം വയ്യച്മ്പോറം ക്രമേണ ഭാരാക്രു 

ടിയവ എന്നക്രമത്തിനു വയ്മണം. പടികഠം കൈകൊണ്ടു എട 
ക്കാതെ അതിന്നായി പ്രത്യേകം വച്ചിരിക്കുന്ന ചവണകൊണ്ടു 

മാത്രം എടുക്കണം. ചെട്ടിയില്നിന്നും തട്ടിലേക്കും തട്ടില്നിന്നും 

പെട്ടിയില് അവയുടെ യഥാസ്ഥാനത്തേയ്യകും മാത്രമേ പടികറം 

മാററാവൂ. തട്ടില് നിന്നും പടികഠം മാറവന്നതിനു മമ്പു” രണ്ടു 

വ്വാവ ശ്യ മെങ്കിലും അവയുടെ തുക ക്രട്ടിനോക്കണം. കൃത്യമായി 

ഭാരം കാണുവ്ഖോഠം ത്രാസിന്െറ പെട്ടി അടച്ച്” ബീം ഉയത്തി 

സ്നേലില് ക്രടി സൂചനിയുടെ ചലനം ശ്രദ്ധിക്കണം. ത്രാസു” തുറ 

ന്നിരുന്നരേ തട്ടുകളില് കാറ൨ തട്ടുന്നതുകൊണ്ടു” ഭാരം കൃതൃമാ 

യികാറണുവാന് സാധിക്കുകയില്ല. 

ത്രാസ്” ഉപയോഗിക്കുമ്പോം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട സംഗതിക 

1. തൂരാസിനെറ തട്ടുകളും തുക്കപ്പുടികളും എപ്പോഴും വൃത്തി 

യായി സൂക്ഷിക്കണം. പടികഠം ചവണ ഉപയോഗിച്ചു് മാത്രദമ। 

കൈകായ്യും ചെയ്യാവു, 

2. വസ്തു ഇടത്തെ തട്ടിലും പടികറം വലത്തെ തട്ടിലും 

വഷ്യകു. പടികറം എടുക്കു വാനും വയൂച്ഛവാനും ഇതുമുലംക്രടതല് 
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സാകയയം ലഭിക്കുന്നു, ബീം ഉയന്നുനില്ല്ലമ്വോഠം ത്രാസിരുനാന്നും 

പടികഠം എടുക്കുകയോ ത്രാസിലേയയക്ച് വയ്യക്ഛകയോ ചെയ്യരുതു. 

9. ബാഷ്ടരീഭവിക്കുന്ന വസ്ത്ക്കലം ആര്ഭ്രീഭവിക്കുന്ന വസ്ത്ര 

ക്കളും പ്രത്യേകം അടപ്പു കുപ്പികളിലാക്കി തൂക്കണം. 

4. ത്രാസിനെറ തട്ടകളിലോ മറവഭാഗങ്ങിലോ ജലവും 

മറ൨ രാസവസ്തുക്കളും തട്ടാതെ സൂക്ഷിക്കണം. ഇത്തരം വസ്തു 

ക്കം പററിയാല് ഉടന്തന്നെ നീക്കംചെയ്ത് വൃത്തിയാക്കണം. 

5. ത്രാസ് ഉയത്തുന്നതും താഴ ത്തുന്നതും ശ്രദ്ധ യാടുക്രടി 

ത്തയിരിക്കണം. 

6. ചൃഴടുള്ള വസ്തരക്കഠം ത്രാസില് തു ഒരെത്തു'. 

7. വളരേ കൃത്യമായി തുക്കം കാണോന്ദ'വരുയ്വോഠം പടി 

കളും വസ്തുവും അന്തരീക്ഷ ഉൃഷ്ണ്ലതയിരു തന്നെ ആകുന്നതിന്നു 

ത്രാസിന്െറ തട്ടിരു, ത്രാസി പെട്ടി അല്ലം തുറന്നു്” നിത്തി, 

ഏകദേശം 20 മിനിട്ട്” നേരത്തേക്ക് വയൂക്ഛ ക. 

8. ത്രാസില് തൂക്കം കാണുന്നതിനു മുമ്പു് അതിന്െറ 

സൂചീ “ഠ" പോയിന്റിന്െറ ഇരുവത്ത്തേയു്ഛം തുല്യമായി ത്തുട 

ത്തക്കവിധത്തിരല് ബിമിലെ നട്ടകഠം തിരിച്ചു ക്രമീകരിക്കണം. 

അതുപോലെ ബീം ല ബമാക്കിനിതുതുന്നതിനു് ആവശ്യമായ 
ത്രമീകരണങ്ങളും വരുത്തണം. 

9. ബാലന്സിനെറ ഉപയോഗം കഴിഞ്ഞാല് പെട 
അടച്ചു ഭഭൂമായി സൂക്ഷിക്കണം. 

10. ത്രാസു” സ്ഥലമാററം ചെയ്യേണ്ടതുണ്ടെങ്കില് തട്ടു 

കഠം ബിീമീരുനിന്നും വേര്പ്പെടുത്തി എടുത്തു വയ്കയണം: 

11. ഉപയോഗിക്കാത്ത അവസരത്തിലെല്ലാം ബീം 

താഴ” ത്തി ത്രാസു” വിശ്രമാവസ്ഥയിലാക്കണം. 



ക രില് പൈക്ക് പാകി 

ടഃ 
യ] 

ി 
] ടഃ ടു 

ചിത്രം 15 അനലിററിക്കല് ബാലന്സു" 
ഴ് 



4. 

സ്റ്റാ ഡുകറം 

പരീക്ഷണങ്ങഠംക്കായുള്ള പലതരംഉപകരണങ്ങറം സങ്ജ' 

കരിക്കുന്നതിനു' പലതരം പഡാന്ഡുകഠം ഉപയോഗിക്കുന്നു. 

റിട്ടോര്ട്ട് സ്റ്റാന്ഡു, ട്രിപ്പോഡു” സ്റ്റാന്ഡ്, ബ്ര്രറഠ് സ്റ്റാ൯ഡ്ു' 

ടെപ്പ് ട്യബബ സ്ാന്൯ഡ് എന്നമ്വ ക്രടുതത എണ്ണും ആവശ്യമ: 

യിവരുന്നു: ചില സ് ററാസഡകഠം ഇരുമ്പകൊണ്ടും മറവ 

ചിലവ മരംകൊണ്ടു ഉ ണ്ടാക്കിയവയുമാണ്െ”. ചടാക്കേണ്ടിവരുന്ന 

പരീ ഷണങ്ങഠംക്ക” ലോഹം കൊണ്ടുളള സ്ററാ൯ഡു” ഉപയേ; 

ഗിക്കുന്നതഠണു' നല്ലതു്. മറ പരീക്ഷണങ്ങഠംക്ക് ഇരുമ്പു 

കൊണ്ടേ മരംകൊണ്ടോ ഉണ്ടാക്ക പ്പെടടിട്ടളളവ സൌകയം അനു 

സരിച്ച് ഉപയോഗിക്കാം. ഇത്തരം സ്ററാന്ഡുകറഠം കേടു പ 

ററാതെ പ്രത്യകം സൂക്ഷിക്കണം. 

1, ഇരുമ്പു” സ്റ്റാന്ഡുകം;_ നി 

റിട്ടോര്ട്ട്” സു"ററാന്ഡു', ട്രിപ്പോട് സ്ററാന്ഡു'” എന്ന് 

വ ഇരുമ്പു കൊണ്ടു” ഉണണ്ടാക്കപ്പെട്ടവയാണു”. സാധാരണ വാപ്പ്ു് 

രുമ്പയകൊണ്ടു” ഉംണ്ടാക്കപ്പെടുന്ന ഇവ താപത്തിനും നനവിനും 

വിധേയമാകുന്നതുകൊണ്ടു” വേഗം തുരുമ്പ്” പിടിക്കുവാന് സാം 

ദ്ധൃതയടം. തുരുമ്പയ” പിടിക്കുന്നതു”കൊട്്ടു സ് ററാ൯ഡു് 

കേട്ട് വരികയം' പരീക്ഷണങ്ങളില് വൃത്തിപംലിക്കുവം൯ ൩. 

ധിക്കാതാവുകയം ചെയ്യന്നു. അതിനാല് സ്ററാന്ഡുകഠ 

തുരുമ്പിക്കാതിരിക്കുന്നതിനുള്ള മുന് കരുതലുകം എടുക്കകണം 

ഇരുമ്പു” ഉപകരണങ്ങം ഈര്പ്പം തട്ടാത്ത ഷെല്ഫുകളിത 

പ്രത്യേകം സൂക്ഷിക്കണം. ഇവ മറ൨ ലോഹ മ പകരണങ്ങളുടെ 

യോഗ്ല്രാസു ഉപകരണങ്ങളുടെയോ രാസവയസ്ത്ുക്കളുടെയോ ക്രൂ 

ത്തില് സുൂക്ഷിക്കുകയാണെങ്കില് ഇവയ്യച്ഛം മറ൨ വസ്ത്ുക്കഠ. ക്കു 

നാശം സംഭവിക്കവാ൯ ഇടയുണ്ടു . സാധാരണ ഉപയോഗത്തിത 
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ഇല്ലാത്ത സ് ററാന്ഡുകഠം നല്പതൂപോലെ ഉരസി പെയിന്റ് 

ചെയ്തി പ്രദതൃകമായി കടലാസില് പൊതിഞ്ഞു സു ഷിക്കണം. 

ഉ പയോഗത്ത”ലിരിക്കുന്ന സ്ററാന്ഡ,കഠം ഉപയോഗാ കഴി 

ഞ്ഞമുടദന തുടപ്പ' വൃത്തിയാക്കി അതാതിന്െറ സ്ഥനനത്തു് 

സൂക്ഷിക്കണം. പരീക്ഷണസമയത്തു”" സ്ററാന് ഡില് ജലമോ 

രാസവസ്ത്ുക്ക “ളാ പററിയാല് അവ തുടച്ചു മാററണം. ഗാഡ 

അമ്ുങ്ങം വീണാല് നേത്ത സോഡിയം ബൈ കാര്ബ്ദണററ, 

ലായനി ഒറഴിപ്പശേഷം വെള്ളത്തില് കഴുകി തുടപ്പ് ഉണക്കി 

വയ്യകചക. സ് ററാന്ഡ,കഠം അഴിച്ചു” മേശവലിപ്പിന്ന കത്തോ, 

തണ്ടു” മേശയ്യരകത്തു” കയറി നില്ലൃത്തക്ക വിധത്ത്ലോ (ചിത്രം 

1 6) മേശപ്പുലകയൂക്ട് അടിഭാഗത്തോ ( ചിത്രം 1!) സുക്ഷി രൊ 

വുന്നതാണ് . 

ചിത്ര- 16 
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അശ്രദ്ധമുലം വേഗം കേടു വന്നു പോകുന്ന ഭാഗങ്ങളാണ് 

സ്ററാന്ഡിനെറ ക്ലാമ്പുകുഠം. മിക്ക ന്പേകളും നട്ടം സ മ്രൂവം 
ദി൭ മാതൃകയിലുള്ള വയാണു . ഇവ പ്രത്യകം നേ പ്പ 

ജില് തുതമ്പു” പിടിച്ച” പിരിക റം നഷ്ടപ്പെടുന്നതിനാല് മുവക്ക് 

വാന് സാധിക്കാതെ വരുന്നു. ഉപരയാഗത്തിനു ശേഷം കൂറ 
൭ ര ്്! 

കളുടെ പിരിയുള്ള ഭാഗത്തു അല്പം ഏണ്ണ ഒഴിക്കുന്നതു ഇ 
മ യ 

തുരുമ്പിക്കാതിരിക്കുവാന് സഹാധകമറണു. ക്ലാവു മുവക്കു 

മ്പോഴും അഴിക്കുമ്പോഴും ശ്രദ്ധയോടും സാവധാനത്തില്ലാ പ്രവ 

ത്തിക്കണം. പരീക്ഷണസമയത്തു” ക്ലാമ്പയകഠം നപ്പതൂപചോലെ 

തു റപ്പിപ്പശേഷമേ അവയില് ൭പകരണങ്ങറം ബന്ധിപ്പിക്കാവു 

ചിത്രം 17 സ്ററാന്.ഡുകറ. പലകയുടെ അടിഭാഗത്തു" 
സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു. 

മരംകൊണ്ടുള്ള സ്ററാന് ഡ,കഠം ഉപയേഗോിക്കുമ്പോഴ: 
അവയുടെ പിരിയുള്ള ഭാഗങ്ങഠം ശ്രദ്ധയോടെ കൈകായ്യം 

ചെയ്യണ. ബ്യരററിനു” മരം കൊണ്ടുള്ള സ്ററാ൯ഡ , “തആണ്ട് 
ക്രടടതല് യോജിച്ചതു”. ഇവ ഇടയ്യുച്ച വാര്ണീഷോ പെയിന്റേോ 
തേച്ചു സൂക്ഷിക്കണം. ഇത്തരം സ്ററാന്ഡ്യകളിലും ജലവുമേം 
രാസവസ്തുക്കളോ വീണാല് മുടുന നീക്കം ചെയ്ത്ത് വൃത്തിയാ 
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പം 
ക്കണം. മരസ്റ്റ ററാന്ഡ്മ,കഠം, ചുടാദക്കണ്ട പരീക്ഷണങ്ങളില് 

ട് 

ഉപയോഗിക്കരുത്. 

ി ന് ] 

ു ടം ॥ 

ലി 
1 

| 

തിടം 

എയ്ത പ 

നെ വ നന 

) 

ചിത്രം 18 ക്ലാമ്പകഠം 

ബുണ്സണ് ബര്ണര് ട്രിപ്പോഡ് സ്ററാ൯ ഡ,കറം 

ടെസ ററ്യബ്ു സ് ററാന് ഡ,കഠം മുതലായവ ചുവരില് ഉറ 

പ്പിച്ചിട്ടള്ള തട്ടുക ളില് സൂക്ഷിക്കുന്നത് സൌകയ്യമായിരിക്കും൭ 



വിദ്യൃത് പരീക്ഷണങ്ങ൦- നടത്തേണ്ടിവരുമ്വേോഠം വ്യാ 

ലയങ്ങളില് രണ്ടുതരം ഡ്രശ്ശുങ്ങഠം അനുഭവപ്പെടുന്നു.“ വ്വിമയലേ 

യത്തില് വിദൃ,ത വിതര അസൌകയ്യങ്ങരം ഇല്ലെങ്കില് വിദ്യത! 

ലഭിക്കുന്നതിന്നുമ്ള ൭ഉപകരണങ്ങറം സമ്പാദിക്കണം. ലൈ൯ 

വിദയ,ഛക്തി ഉണ്ടെങ്കില് മിക്ക ആവശ്യങ്ങറംക്കും അതിന്റെ 

വേംംടത കറക്കേണ്ടിയും ചില ആവശ്യങ്ങംക്കു ഇന ത്തഠംട൪ 

.നേററിങ്ങ് കറന്൨് (ക. ൦.) ഡയറക്ല് കറന്റാക്കി (൧. ൦.) 

മാദററണ്ടിയും വരുന്നു. ഇതിന്നു . ആവശ്യമായ ടദന്സുഫോര്.- 

മവകളും റെക്ലിഫയവകളും വാങ്ങിയോ സ്വയം ഉണ്ടാക്കിയോ 

മു൯ക്രൂട്ടി സജ്ജീകരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കണം. വിദൃത് വീതരണമി 

ല്ലാത്ത വിദ്യാലയങ്ങളില് സംഭരണബാറററികളാണു' വിദയ് 

സ്ര്രോതസ്സുകളുയി ഏററവും അധികം പ്രയോജനപ്പെടുക: 

കുറഞ്ഞ വേഠാടത മതിയാകുന്ന സന്ദര്ഭങ്ങളില് പ്രദയാജനപ്പെട 
തആവാവുന്ന ഒരുപകരണമാണു” ലെക്ണസ൯ഷെഡൈല്., ' സുലഭമായ 
വസ്തക്കഠംകെണ്ടു” ഇത്തരം സെല്ലുകഠം നിര് മിശമാം. ' പക്ഷേ 
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മ പയോഗിച്ചുകൊന്ദീരിക്കുദ്പഠഠം ഇവയുടെ ഇ. എം. എഫ് 
(1. 2൪. 17.) ക്രമേണ കുറസന്നു. ഒരു സെല്ലിന്െറ 8. 10. [”. 
1.൭ വോഠാട്ടാണു”. ടോര്ച്ചു ചൈററില് ഉപയോഗിക്കുന്നതരം 
ചെറിയ ഡ്രൈബാറററികളും ഉപയോഗിക്കാം. വലിയഡ്രെബാ 

റററികളും (6 ൭0168) ലഭിക്കുന്നുണ്ടു”. ചെറിയ സെല്ലകഠം ൭ 
എണ്ണും ഉ.ണ്ടെങ്കിഅര സാധാരണ തആവശ്ൃങ്ങഠംക്കു മതിയാകുന്ന 
താണ്ട്. 

സംഭരണ ബാറററികറം: .. 

ഇത്തരം ബാറററികളുടെ ഒരു പ്രത്യേകഗുണം അവയില് 

നിന്നും ഒരേ ശക്തിയോടു' ക്രടിയ വിദൃതി ലഭിക്കുന്നു എന്ന 

താണു. ശക്തിക്ഷയിച്ച ബാറററികറം വീണ്ടും ചാര്ജ്ജ് ചെയ്ത് 

മ പഠയാഗിക്കാവുന്നതുമംണു്. ബാറ്ററീകളില് ലെഡ്യം ലെഡ് 

ഡയോകള്്സൈഡ,ം ഇലക്ദടാഡ,കളായി പ്രുവത്തിക്കുന്നു. 

1.18 മുതല് 1.21 വര ആപേക്ഷിക സാന്ദ്രതയുള്ള സഹംഫ്യം 

റിക്് ആസിഡ് തതണു'” സംഭരണ്ബാറററിയിലെ ഇലകീഴ്രൊ 

ലൈററ: 

സം ഭരണ ബാറററി ഉപയോഗിക്കുമ്പോ? ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട 

്ത്ത്യങ്ങം 

1, ബാറററി ഉപ്പയോഗിച്ചു” തുട ങ്ങുന്നതിനു മുമ്പ" അതി 

ന്െറ ചാര്ജ്ജ്” പരിശോധിക്കണം. ഇതിന്നായി ഒരു വോഠാട്ട 

മീററര് ഉപയോഗിച്ചു് രണ്ടു പോള കളും തമ്മിലുള്ള ചൊട്ടെന് 

ഷൽ വൃത്യാസം കണ്ടുപിടിക്കുക. ഇതു 2 വോഠാട്ടു ത്തൂണെ 

ജില് ബാറററി ഉപയോഗിക്കാം വോഠംടേജ്' 1.8 ഉം ആതില് 

കുറവുമാണെക്കില് ബാറററികഠം വീണ്ടും ചാര്ജ്ജു” ചെയ്തു ശേഷമേ 

മ പയോഗിക്കാന് പാടുള്ള. 
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2, ബാറററിയില് ഷോര്ട്ട് സര്ക്ൃട്ടു (5202 ൧൧) 

സം ഭവിക്കാതിരിക്കുവാ൯ ശ്രദ്ധിക്കണം. ലഫഘുപഥനംമൂലം ബാ 

റററിമുഴുവനും കേടുവന്നു ഠകുവാ൯ ഇടയുണ്ടു്. അതിനാല് 

വിദ്യതി പ്രവഹിക്കുന്നതിനുക്ളൂ എല്ലാകമ്പികളുംനല്പതൂപോലെ 

ഇന് സുലേററ് (1നബി90) ചെയ്തതായിരിക്കണം. അവയുടെ 
സ്വതന്ത്രഅഗ്രങ്ങറം പരസ്പരം സ്റ്റശിക്കുവാനും ശ്രദ്ധിക്കണം. 

ട്. ബാറററി സാമാന്യ ഭാരമുള്ള താകയാൽ വളരെ ശ്രദ്ധ 

യോടുടക്രടിമാത്രമേ ഒരിടത്തു" നിന്നും മറെറാരിടത്തേഷ്മ കൊണ്ടു 

റ പോകാവൂ. ഇങ്ങനെ മാറവമ്പോഠം ബാറററി എങ്ങും മട്ടാത്രി 
89 വ൮ഠ൯ ശ്രദ്ധിക്കണം. 

4. ഉപയോഗം കൊണ്ടു ചാര്ജു” ക്ഷയിക്കുഃമ്പാഠം 
ബാറററി വീണ്ടും ചാര്ജു" ചെയ്യണം. ആ ധശ്യത്തിന്നനുസ൩ രിച്ച 
ബാറററിയിര വററിയ ജലം ഒഴിച്ചു കൊ; 9൭൩൦. 

ട. ബാറററിയുടെ ശേഷിക്കൊത്ത പ്രഠത്തനമേ അതു” 
ഉപയോഗിച്ച്” നടത്താവൂ, ദീരഘകലേത്തേയ്ു,” ഉംധയോഗി 
ാതിരി ക്കുന്നതും ദേഷകരമാണ്ട്.. 

[ 

6. ലോഹളഉപകരണങ്ങളും സുക്ഷ്മ പകരണങ്ങലും ഞസി 

ഡ് ബാഷ്ടം തട്ടിയാല് കേടുവരുവാനിടയുള്ള തി നാല് ഇത്തരം 
ഉപകരണങ്ങളില് നിന്നും അകന്ന സ്ഥാനത്തു” ബാറററി സൂ-ഷ। 

69 നം. 

7: റെക്ല"ഫയര് ഉപയോഗിച്ചു ലൈന് വിദ്യ” ഛ 
ക്തിയെ ഡ്യരക്ക കര൯റ ത്ആൃക്കി മാററിയശേഷം അതുപദയാ 
ഗിച്ചു' ബാറററി ചാജ്്ജൂു' ചെയ്ക്ാം. ചാര്ജു” ചെയ്യ്യനേഠഠം 
ബാററിയുടെ നെഗററവീവു' (14 മേകി ൦) റെക്ല ഫയറിനെറ സഗ 
ററീവുമായും പോസിററീവു പോസിറാീധ;മായും ബന്ധ'പി 

കണം. ബാറററി പൂണ്ണമായി ചാര്ജ്ജ് ചെയ്യുവാന് വേ ത്ര 
സമയം നല്കേണ്ടത പ ൫൭ ദാഫരണ.. യ! 1; ത്യൃമ്വഡ്വു 
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അ൨൪ ൧ ന൩ലാഖ൦ രല) ശേഷിയുള്ള ഒരു ബാറററി 9 ത്തമ്പി് 
) ധാരകൊട്ള്ട്് പൃണ്ണമായി ചാര്്മ് ചെയ്യുവാന് മണിക്രടൂര് 

ഒ്െവശൃമാണു .ചാജ്ജിചെയ്തു ബാറററി 26 വോഠംട്ട് കാണിക്കുന്നു. 
ചാര്ജ്ജ് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാല് ആദ്യം ബാറററി റെക്ടിഫ 

ചവി നിന്നും വേരച്ചെടുത്തുക. അതിനുശേഷമേ റെക്ലിഫയര് 
വിദ്യൃത ധാരയില് നിന്നും വേരച്ചെടുത്താവു. ഇതു” പാലിച്ചുി 
ല്ലെങ്കിശ ബാറററി ഡീസ്ചാര്ജ്ജ' ചെയ്തു റെക്ലിഫയറിനു” 
കേടു” സംഭവിക്കും. 

_ലിദൂത?പ്രലാഹത്മിന്െറ ശക്ഷി കറയ്ക്ുവാന് 
പ്ല രാന വ്വ വത്തനങ്ങറഠാക്കും 

കുറഞ്ഞ ശക്തിയിലുള്ള വിദ്യ ത് വ്ര 

വാഹം ആവശ്ൃമായിവരുന്നു. വ്ദ്ൃൃത് 

ധാരയുടെ ശക്തികറയയന്നതിന്നു” റീ 

യോഷസ്ക്രാറവകറം ഉപധോധഗിക്കുന്നു. ഉയ 

൩൬൩ രോധ ശക്തിയുള്ള ഉനാമല്ചെയ്തു 
കമ്പി ഒരു പോര്സലേയിന് കുഴലില് 

പുറരന്നു. ഇതിന്മേല് ഉരുവശഭത്ത 

യ്യുച്ഛാ നീക്കാവുന്ന ഒരു €നിരങ്ങല് സം 

സ്റ്റര്ശം' (10൩ 00൩80) ഘടി 
പ്പച്ചിരിക്കുന്നു. ഇതു” നിശ്ചിത വശ 

ത്തേക്കും' ചലിപ്പിച്ചു സര്ക്കീട്ടിലെ 

രോധം വര്ദ്ധിപ്പിച്ച കറടച്ഛാ പ്രവം 

ഫത്തിന്റെശക്തി വൃത്്യാസപ്പെടുത്താം 

റിയോസ് ററാററ് സരക്കീട്ടില് സീ 

രീസ് ബന്ധത്തിലാണ് ഘടിപ്പ്ീ 

ക്കേണ്ടതു”. 

ങള? 

ചിത്രം 20 റിയോഷ്്ുററ 
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പോഠാടേജ” വര്ദ്ധിപ്പിക്കുവാന് 

വിദ്യുത്” ധാരയുടെ വോറംടേജ് വര്ദ്ധിപ്പിക്കുവംന് ൨ 
ഡക്ഷണ്കോയിീല് (അറ്ധ॥ഠ൩ 01) ൭പയാഗ കന. 

സാധാരണ സെല്പകളില് നിന്നും കിട്ടുന്ന വോഠംടജിനെ 

(612 ഴ്) വളരേ അധികം (500015000൬) ഉയര്ത്തുവാറ് 

ഇ൯ഡക്ഷണ് കേയേലിനു” സാധിക്കും. പരീക്ഷണശാഥ യിലെ 
ആവശ്യങ്ങം ക്ഷ” മോട്ടോര് കാവകളില് ഉപയോഗിക്കുന്ന € & 

 ഇ൯ഡക്ഷണണ് കോയില് മതിയാകുന്നതാണു”. 

ഇ൯ഡക്ഷണ് കോയില് ഉയന്ന വോഠാംടത സൃഷ്ടിക്കുന്ന 
തത് കൊണ്ട് അതുമായി പ്രവത്തിക്കുന്നതു” ആഅആപ്കടക് രമാ൭ ടു 

താഴെ ചേത്തിരിക്കുന്ന നിര്ദ്ദേശങ്ങഠം എല്ലഷ്ക്യോററം അനുസരി 
ണെ. 

1. സെക്കണ്ടറി ചുരുളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന കമ്പി 
കം പരസ്സരം അകന്നിരിക്കണം. അല്ലെങ്കില് ഉന്നത വോറം€ത 

യിലുള്ള വിദ്യതിരോധനം ഭേദിച്ചു” കമ്പീകഠം തമ്മില് നേരിട്ട് 
വ്ൃവാഫഹം ഉണ്ടായി ലഘുപഥനം സാഭവിക്ുന്നു. 

2. പ്രൈമറികേോയില് 6 ൭. ആണെങ്കില് ത്തതില് 
ക്രടിയ വോഠംട്ടമഠനമളള വിദൃൃതതിയുമായി ബന്ധിപ്പിക്കരുതു”. 

മ 
8, ഇന്൯ന്ഡകഷന് കോയില് പ്ര ത്തീച്ചുകെ; ണ്ടിരിക്് 

മ്വോ0ം അതിന്മേല് തൊടുന്നതു” ത്തൃപൽല് ക്കരമാണു: . സെക്കു 
ണ്ടറി മുരുളിര. നിന്നും വരുന്ന കമ്പികഠം സ്പര്ശിക്കുന്നതും അച്ച 
കടകരമാണു. 

4, ഇ൯ഡക്ഷണ് കോയില് കുട്ടികളുടെ സ്വരതന്ദ്രപ്രവ 
ത്തനങ്ങംക്ക്' വിട്ട കൊടുക്കരുതു”. ലം 

ചെമ്പ” സിങ്ക് എന്നിവയുടെ അമാല്ഗമനം 

മര്ക്കറിയുമായി ചേന്രണ്ടാകുന്നു ലോഹസങ്കരത്ങ ൭ യോ 
ലായനിയേയോ ആണു് അമാല്ഗം എന്നു” പറന്നത്. 
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അമാരുഗം എന്ന പദത്തിന്റെ അത്ഥം മൃദുവാക്കുക എന്നാണു”. 
മര്ക്കറി അധികമായി അവശേഷിക്കുന്നതു' കൊണ്ടു” അമാല്ഗം 
ആദ്യലഠഹത്തേക്കാഠം മൂദുവായിക്കാണുന്നു. ചില വില്യത്പ 
“ക്ഷണങ്ങഠംക്കു'” 'മര്ക്കുറികപ്പുകഠം" ഉ പയോഗിക്കേണ്ടിവരുന്നു 
അതായതു” ഒരു മരക്കഷണ ത്തിന്മേല് ദ്വാരം തുളച്ച കമ്പികറം 
അതിത് ഘടിപ്പിക്കുന്നു. ഈ ദ്വരാരങ്ങറം തമ്മില് കട്ടിയുള്ള 

ചെന” കമ്പികൊണ്ടു" ബന്ധിപ്പിച്ചീരിക്കും. ഇങ്ങനെയുള്ള 
ചെനുക മ്ധികളില് അമാല്ഗമനം നടത്തുകയാണെങ്കില് കമ്പി 

കഠം തമ്മില് ചേരുന്ന സന്ധിയില് വിദ്ൃത്രോധം വളരേ 
അധ കം കറഞ്ഞുകീട്ടന്നു. ചെമ്പുകമ്പികഥം ആദ്യം എമറി 

പേപ്പു൪കൊണ്ടു'' മരപ്പു” വൃത്തിയാക്കുക. വെള്ളത്തില് നല്ലതു് 
പോലെ കഴുകിയശേഷം പുതുതായി തയ്യാറാക്കിയ മര്ക്കുറിക് 

നൈട്ടേററ് ലായനിയില് (നൈഴിക് തസിഡ് മെക്ടറിയില് 
ചേക്കുക) മുക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ലായനിയില്നിന്നുംമാറ൨മ്പോഠം 

കമ്പിയില് കവത്ത ഒരു ത്തവരണം കാണാം. എന്നാല് ഒരു 

തുണികൊണ്ടു ഉരപ്പതുടപ്പാല് വളരെ ശോഭയുദളു വെളുത്ത 

മക്കറി ആവരണം തെളിഞ്ഞുവരുന്നു. 

സെല്ലകളിലെ “ലോക്കല് ആക്ഷണ്? തടയുന്നതിനു: 
സിങ്ക്” ദണ്ഡില് അമാത് ഗമനം ചെയ്യാവണ്ടു . രാസപരമായ 

ശൃദ്ധാസിങ്കിനു' വില ക്രടുതലാണ്ു്. വാണിജ്യപരമായി ലദഭി 

ക്മന്ന സിങ്കില് കാർബണ് മാലിനൃമാഡുക്ള തീനാത സിം കാര് 

ബുണം ചേന” സിമ” ദണ്ഡില്തന്നെ സെല് ഉണ്ടാകുന്നതി 

നാല് പുറമേയുള്ള വിദൃ,ത പ്രവാഹം കുറയുന്നു. ഇതിനെയാണ 

ലോ ലോക്ചല്െ ആക്ഷന് എന്നു പറയുന്നതു”. അമാല് ഗമനം 

നടത്തിയ സിങ്ക് ദണ്ഡില് ആസിഡ്യ,മായി സമ്ഖക്കത്തില് വരു 

ന്നതു” സിങ്ക്” അമാല്ഗമാകയാല് സിങ്കില് ഉള്ള മാലീനയങ്ങഥം 

ക്ഷ് അമ്മുവുമായി സ്വഭ കിട്ടാത്തതിനാല് വിദയംത” ഉല്പാദന 

ത്തില്. സ്വാധീനം ചെലുത്തുവാന് സാധിക്കുന്നില്ല. 

ി 
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സിങ്ക് ദണ്ഡ' ആദ്യം സാ൯ധ പ്പേപ്പു൪ കപ്പയോഗിച്ചു 

ഉരച്ച് വൃത്തിയാക്കുക. അതിനുശേഷം അതിലുണ്ടായേക്കാവുന്ന 

ഗ്രീസു' നീക്കം ചെയ്യുന്നതിനു് അതു” നേത്ത കോണ്ത്റിക് സോ 

ഡാലായനിയില് കഴുകക. സിങ്ക് ദണ്ഡ് നേത്ത സംഫ്ൃഛറിക് 

ആസിഡില് മുക്കിനിത്തു ക. വാതകക്കുമിളകഠം പുറപ്പെട്ടു കണ്ട 

ര! 

ുടനെ മാറ൨൭. ദണ്ഡ് ഉണങ്ങിയശേഷം ഒരു ഉറപ്പുള്ള ബ്രഷ് 

കൊണ്ടു ഉപരിതലത്തില് മക്ടറി ഉരസിതേയ്ക്തണം. ദണ്ഡിന്റെ 

ഉപരിതലം മുഴുവനും മെക്ടറികൊണ്ടു പൃശുവാന് പ്രത്യകം 

ശ്രദ്ധിക്കണം. അവസാനം അധികമുള്ള മെക്റിവാന്നിറങ്ങുവാന് 

ദണ്ഡ ഒരു പരന്ന പാത്രത്തില് ചംബമായി നിത്തുക. മക്കറി 

മുഴുവ൯ വാന്ന് കഴിഞ്ഞശേഷം ദണ്ഡ് എടത്തു ഉ പഭയാഗിക്കാം. 

ലക ടോസ്ധാടിക” പരിക്ഷ ണങ്ങര്ം സ്തു 

(ഠോ 51൭9൦ ന്േല്മേട) 

സ്സാട്ടിക" വിദ്യത” പരീക്ഷണങ്ങറാക്കായുളള ഉപകരണ 

ഒദറം നനവില്ലാത്ത വയായിരിക്കണം. ദണ്ഡുകഠം ഈപ്പുമുളള വയാ 

ണെങ്കില് അവയെ വിദ്യ” ആവേശി തമാക്കുവാന് (11൦) 
സാധിക്കുകയില്ല. അതിനാല് ഇത്തരം പരീക്ഷണങ്ങറാംക്ക്” ഉപ 

യോഗിക്കുന്ന ദണ്ഡുകളും സില്ക്ക്, കമ്പിളി തുടങ്ങിയ വസ്ത്ൂക്കു 
൦ ഇളം ചൂടുള്ള സ്ഥലത്തു” സൂക്ഷിക്കണം. അരക്കു” ദണ്ഡകം 
ഉ ണഖ്യെടുക്കുമ്പോഠം ഉരുകിപ്പേഠകാ൭തെ ശ്രദ്ധിക്കണം. ഏഎബ 

ണൈററിനക്കാഠം ക്രുടുതല് ഇപ്പം ഗ്ലാസ് നിലനീിവത്താന്നു. അ 
തിനാ ചാലക ദണ്ഡകളുടെ പിടി എബണൈററ് കൊണ്ടുള്ള 
താണു നല്ലതു”. ഗ്ലാസ് പിടികളാണെങ്കില് അവയെ അരക്കു 
വാര്ണീഷ്”് കൊണ്ടു” ലേപനം ചെയ്യുന്നതു് ജഈഈവപ്പ്ും ഇല്പംതെൻ 
സൂക്ഷിക്കുവഠ൯ സഹറയകമാട. ഇലക് ഭോസ്റ്റാംട്ടിക് പരിക്ഷ 

ണ.കദഠം കാണിക്കുന്നതിനു” ഏതാനും ഗ്ലാസ് ദണ്ഡ,കഠം ഡ്യബ 
ണൈററ ദണ്ഡംകറം, അല്പം സില്ക്കു”, കമ്പിളി എന്നിവ പരീ 
ഷ്വണശാലയില് ഉണ്ടായിരിക്കണം. ചില പ്ലാസ്റ്റിക് വീപ്പ 0൦ 
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തപയോശിച്ചും യ്ംടിക വിദ്യതി പ്രദര്ശിപ്പിക്കുവാ൯ സാധി 
ക്ദന്നതാണു': 

വിദയൃത്” കാന്തിക ഉ ലകരണങ്ങ്ം 

ഇത്തരം പരീക്ഷണങ്ങളുടെ വിജയത്തിനു” ചില മു൯കരു 
തല്യകറം ആവശ്യമഠണം . പരീക്ഷണങ്ങറ നടത്തുന്ന സമീപ 
പ്രദേശത്തു” ഇരുമ്പു വസ്ത്രക്കഠം ഉണ്ടെങ്കില് പരീക്ഷണങ്ങരം 
ശരിയായി വിജയിക്കുകയില്ല. ചില സൂക്ഷ്മപരീക്ഷണങ്ങറംക്കു” 
നമ്മുടെ കയ്യില് കെടിയിര ക്കുന്ന വാപ്പം കീശയില് കിടക്കുന്ന 
താക്കോലും ക്രടി മാററിവയ്യേ,ണ്ടിവരതം. 

തെററായ വിദയത' ബന്ധ റം, ലഹുപഥനം ശക്തിയേ 
റീയ വിദ്യത' പ്രവാഹം മുതലായവ ചില സൂക്ഷ്മ ഉപകരണ 

ങ്ങളെ എന്നന്നേയ്ുചയമായി കേടു അ വാന് ഇടയുണ്ടു”. ആതി 
നാല് ഇത്തരം ഉപകരണങ്ങറം ഉ റംപ്പെടുന്ന വിദ്യൃത' സര്ക്കീ 

ടടുകളും പരീക്ഷണോപകരണങ്ങളം അദ്ധ്യപേകന് പരിശോ 
 ധിച്ചശേഷമേ വിദ്യഠത്ഥികഠം വ ദ്ൃതിപ്രവഹിപ്പിക്കാവു: ലഘു 

പഥനം സംഭവിക്കാതിരിക്കവാ൯ ഫുല്ലാകമ്പികളും ശുദ്ധമായി 
രിക്കണം. കമ്പികഠം ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന സ്ഥാനത്തു” പ്രത്യകം 

ടേപ്പ്വച്ചു് ഇന്൯ന്സുലേററ് ൭൮യ)ണഠ. കമ്പികറം വൃത്തിയായി 

അടുക്കി വച്ചിരിക്കണം. കമ്പിയുടെ നീളം അധികമട്ടെങ്കില് 

ക്രടുതല് ഉള്ളനീളം ഒരു പചെ൯സ ലിന്മല് മുവക്കിച്ചുററി 

പെ൯സില് സനീക്കിയാ൯ ഒരു വുരശറംപോലെ നില്ലുന്നു. 

ഒററ്നോട്ടത്തില് തന്നെ സര്ക്കീട് പഠി ശാധിക്കുവാന് സാധിക്ക 

ത്തക്കവ്ധയത്ഞില് മ്പികഠം കൃമമായി അടുക്കി യ്ക്ക ണം. 

കമ്പികറം തമ്മില് ബന്ധിപ്പിക്കുമ്പോറം അറാങ്ങറം ചുരണ്ടി 

യ വൃത്ത"യാക്ക 1യശേഷം ര ട്റ്ടററങ്ങളും ചേ ത്ര ൫ നല്ല 

തു പോലെ പിരിക്കണം. ഇവ തമ്മിലു ഛു ബന്ധം നല്ലതുപോലെ 

മുവകിയില്ലെങ്കില് വിദ്ൃത! ശരിയായ പ്രചഹിക്കുകയില്ല സ്വീ 

കളുടെയും പ്രതിരോധദപട ൭൦ ജു ടെയു. സ്പര്ശ സ്ഥാനുങ്ങറം- 
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കാര്ബ്ബനണെടെട്രാക്സേറൈ ഡ് ഉപദധാഗിച്ചു”് വൃത്തിയാക്കാം 
ഹ്റില്ലാവിദ്യത" ഉപകരണങ്ങളും ൧ൌര്പ്പം തട്ടാത്ത സ്ഥാനത്തു് 
സൃക്ഷിക്കണം. വദ്യത ചാര്തഇ്ജുകഠം അവശേഷിക്ുന്നുണ്ടെ 
ങ്കില് അവ ഇ. വു് തട്ടിച്ച് നീക്കാവുന്നതണേരേ'. 

കാത്തങ്ങറം 

 കാന്തസ്വഭാവം നഷ്ടപ്പെടാതീരിക്കുന്നതിനു” കാന്തങ്ങം 
കീപ്പു൨കഠം ഉപയോഗി ലു” സംരക്ഷിക്കണം. ഒരു ചെറിയ 
മരചീളു കൊണ്ടു രണ്ട കാന്തങ്ങളും സൂര് ഗനമില്ലാതെ വേര്തി 
രിപ്പ് വിജാതീയ ധ്രുവങ്ങള്. അടുത” വരത്തക്കവിധത്തില് 
വച്ചു് രണ്ടററത്തും ഓരോ പപ്ധിരിമ്പ് കഷണക്ങം (കീപ്പര്) 
പിടിപ്പിച്ചു” കാന്തങ്ങഥം സൂക്ഷിക്കാം. ലാട കാന്തത്തിനു' ഒരു 
കീപ്പര് മതിയാകുന്നതാണ്”. ഒരു വസ്ത്വീന്െറ കാന്തസ്വഭാവം 
നശിപ്പിക്കുന്നതിന്നു്” അതു” ചൃടാക്ക! പഴുപ്പിച്ചദശേഷം തണു 
ത്തജലത്തില് മുക്കുക 

കച്ചോറി മീറററുകം 

കലേോററിമീററ൨കറം ചെമ്പിന്െറയോ അലമീനിയത്ത് 
ന്െറയോ ഒററത്തകിടു കൊണ്ടു ' ഉണ്ടാക്കിയവയായിരിക്കണം. 
വിളക്കി ഉണ്ടാക്കുന്നവ ചോരുഖാന് ഇ ട്യുണ്ടു”. ഏററവും സെൽ 

 കയ്യയപ്രദമായ കലോറിമീററ൪ 97" അളവുകളോട്ട" ഷ്രരടിയ 
വയും 3" അള വോടു'” കൂടിയവയുമാണു”. ഈ വലുപ്പത്തി 
ലുള്ള ഏതാനും കലേോറിമീററവകഠം പരീക്ഷണശാലയില് 
ഉണ്ടായിരിക്കണം. താഴന്ന ക്ലാസിലെ പ്രവത്തനങ്ങാംക്കു” 
ഒരു പുറംപാത്രം ആറ ശ്ൃമില്ല. കലേോറിമീററര് ഒരു ബീക്കറി 
ലിരിക്കുന്ന വലിയ കോര്ക്കിന്മേല് വച്ചാല് മതിയാകുന്ന 
താണു. ആദപേക്ഷികതാപം കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട പരീക്ഷണങ്ങ 

കില് കുറച്ചു് അധികം ലോഹം ഉപ്പയോഗിക്കണം. ഭാരക്രടു 
തരു ഉള്ള കലോറിമീററവകഠം ധാരാളം താപം ഗ്ൃഫിക്കുന്നതു 
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കൊണ്ടു” ഇത്തരം പരീക്ഷണങ്ങം ക്കു് യോജിപച്ചതായിരിക്കും. 
കൃത്യമായി പരീക്ഷണങ്ങറം പ്രദശിപ്പിക്കുന്നതിനു" ഒന്നു” രണ്ടു” 
നല്ല കലോറി മീററവകളും പരീക്ഷണശാലയില് ഉണ്ടായിരി 
ധനൈം. 

മൂന്നു 

രാസവസ തൃക്കംം 

സംഭരണവും ഉപയോഗവും 

ശാസ്രരപരിശീലനം നല്കുവാ൯ മുദ്ദേശിക്കുന്ന ഏ 
ചെറിയ പരീക്ഷണശാല യിലായാല് പോലും പലതരം രാസ 
വസ്ത്രക്കറം സംഭരിക്കേണ്ടതായി വരുന്നു. ഇവ ഇനം തിരിച്ച” 

ആവശ്യത്തിനു” വളര വേഗത്തില് ലഭി ത്തെക്കവണ്ണം സംഭ 

രിച്ച് ഓരോന്നിന്െറയും പ്രത്യേക സ്ഥാനത്തു” സൂക്ഷിക്കേണ്ട 
താണു. പ്രാഥമിക വിദ്യാല ധങ്ങളിലെ കുട്ടികറംക്ക്” ഒരോ 
ഭിവസധും ആവശ്യമായ രാസവസ്തു റം ചെറിയ കപ്പ്റിക 
കിലേം മവ പാതതങ്ങളിലോ ആക്കി ഒരു പ്രത്യേകം ടേയില് 

വച്ചു്” കൊടുക്കാവുന്നതാണു”. മുയന്ന രാസുകളിലേക്ക് ആവ 

ശ്യമായ രാസവനസ്ധസുക്കറം കപ്പ്റികളിലാക്കി ഷെല്ഫില് പരീ 
ക്ഷണ ശാലയില്തന്നെ സുൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കണം, രാസവസ്തു 

ക്കറം ക്രമപ്പെടുത്തി വയ്മൂക്ന്നതിന്നു പല സമ്പ്ൃദായങ്ങറഥം പാലി 
ക്കാവണ്ടു . 

ഒരു രീതിയില് ഒര പ്രത്യേക ലോഫത്തിനെറ ഹീല്ലാസം 

യുക്തങ്ങലും അക്ഷരമാല ക്രമത്തില് അടുത്തടുത്തു വയ്യകന്നു. 

ഈ ക്രമധ്തിര൯ സോഡിയം മോറൈഡ, ൭ സോഡിയംനൈടേ 

ററ്, സേഡിയം സംംഫേററ തുടങ്ങിയ സോഡിയം സംയു 

ക്തങ്ങറം അടുത്തത്ത;ത്തായി വയ്മൂന്നു. 
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മറെറാരു രീതിയില് വിവിധലോഫങ്ങളുടെ ഒദ്ര ഇനം 

സംയക്തങ്ങറം അക്ഷരമാല ക്രമത്തില് അടുത്തടുത്തു സൂക്ഷി 

ക്കുന്നു. അലുമിനിയം ക്ലോറൈഡ്, ബേരിയം കോറൈഡധ , 
ഫെറിക് ക്രോറൈഡ് , മെഗ്നീഷ്യം ക്ലോറൈഡ്, പൊട്ടാസിയം 

ക്ലോറൈഡ്, സിങ്ക് ക്ലോറൈഡ് എന്നിക്ടനെ വിവിധ ക്രോ 

റൈഡ്യകഠം അടുത്തടുത്തു കാണുന്നു. ഏതു സംവിധാനമായാലും 

ഓരോ രാസവസ്തരവിനെറ കുപ്പിക്കും ഒരു ക്രമനമ്പർ കൊടുക്കു 

കയും തആആ ക്രമനമ്പർ അനുസരിച്ച്! ഷെന്ഫുകളില് വയ്യ 

ന്നതും ആവശ്യമായ വസ്ത്രക്കഠം മവഗം കണ്ടുപിടിച്ചെടുക്കുന്ന 

തിന്നു സന ഫായകമാണു'. രാസവസ്തുക്കളുടെ ക്രമനമ്പർ അനു 

സരിപ്പുള്ള ഒരു സൂചിക ഓരോ പ്രവത്തനമേശയിലും വയൂക്ഛ 

ന്നതു” കുട്ടികറംക്കു ക്രടുതല് സഫായകമായിരിക്കും. ഒരോ 
കപ്പറിയിലെയും രാസവയ്ത്ുക്കറം തീരുമ്പോഠം അവ വിണ്ടും 

നീറയ്യൃവഠന് അഭ്ധ്യാപകന് പ്രത്യകം ശ്രദ്ധിക്കണം. 

ഓരോ കപ്പ്റിയിന്മേലും അതു” മഠംക്കൊള്ളന്ന വസ്പവിന്റെ 

പേരു”, രാസവാക്യം, വസ്തുവിന്റെ ഗാഡത എന്നിവ പ്രത്യേകം 
സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കണം. ജുതീനു് കുപ്പ്ിയിന്മേല് പ്രതോൃകമഷി 
കൊണ്ടു എഴുതുകയോ, ക്രടുതല് വൃത്ത കിട്ടുന്നതിന്നു് ഈ വിവ 
രങ്ങറം എഎൃതിയ ഒരു ലേബൽ ഒട്ടിക്കുകംയാ ചെയ്യേണ്ടതാണു. 
ലേബര പഴക്കം കൊണ്ടു” കേടുവരുവാന൯ു ഇടയുള്ള തതകൊണ്ടു” 

വസ്തരുവിനെറ രാസവാക്ൃമെങ്കിലും മഷി കൊണ്ടു കുപ്പ്രിയിന്മേല് 
എഴുതിയിരിഷണെം. നനവുംതട്ടി കേടു” വരാത്ത വിധത്തില് 
ലേബല് മെഴുക് കൊണ്ടോ ചേപ്പുര വാരണീഷ്' കൊന്നോ ത്ത 
വ്രണം ചെയ്തിരിക്കണം. ലേബല് കേടു വന്നാല് അതു മുഴുധരം 

നീക്കിയശേഷം പുതിയ ലേബല് ഒട്ടിക്കണം. പേരു എഴുതി 
ക്കാണാത്ത വസ്ത്ുക്കഠ-. പ്യതോകം പരിശോധിച്ച് ബോദ്ധ്യപ്പെടു 
തിനുശേഷമേ പരീക്ഷണങ്ങഠംക്കു ഉപയോഗിക്കുവാന് പാടു മ: 
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മരു ഷെല്ഫില്നിന്നും എടുക്കുന്ന ഒരു കുപ്പി ഉടന്തന്നെ 

അതേസ്ഥാനത്തു” വയ്യൃ'വാനുള്ള പരിശീലനം കുട്ടികഠംക്ക് 

നല്കണം. പൊതുഷെല്ഫില്നിന്നും ഒരു രാസവസ്തു എടുക്കണ 

മെങ്കില് ടെസ് റവ ട്രദബോ മറെറാരു കുപ്പറിയോ കൊണ്ടു കുട്ടീ 

അങ്ങോട്ടു” പോകുകയും ആവശ്യമായ വസ്തു എടുത്തശേഷം 

കുപ്പി ഭദ്രമായി അടച്ചു അതിന്െറ സ്ഥാനത്തു” തന്നെ സൂക്ഷീ 

ക്കയും ചെയ്യണം. സ്ഥാനം തെററാതീരിക്കുവാ൯ ഷെല്ഫില് 

ഓരോകുപ്പ്റിയും വയക വാനുള്ള, സ്ഥാനം ആ കുപ്പിയുടെ ക്രമ 

നമ്പര് ട്ടില്വവച്ചു് സൂചിപ്പ്റിക്കുന്നതു് നല്ലതാണു”. ചെറിയ 

കുപ്പികളില് നിന്നുംരാസവസ്ത്ുക്കഠം ഒഴിച്ചെടുക്കുമ്പോഠം ടെസ റ൨ 

ടരംബും കപ്പിയടെ അടപ്പും ഒരു കയ്ക്യിലും കുപ്പി മറേറകയ്യീലും 

പിടിച്ച് ഒഴിച്ച കുപ്പിയുടെ അടപ്പ് ഉടന്തന്നെ കുപ്പരീയീല് 

വച്ചു് യഥാസ്ഥാനത്തു” കുപ്പ്രിവയ്യ്ഛവാനുള്ള. സാരത്ഥ്യം കുട്ടി 

കളില് മു ന്ഭാക്കണം. ഈ സമ്പ്യദായം ഏല്ലാവരും കണിശമാ 

യി പാലിപ്പാര൯ ആവശ്യമുള്ള രാസവസ്തു ത്രീരഞ്ഞുപിടിക്കേണ്ട 

തായി വരികയില്ല. ഓരോ കട്ടിയും സ്വന്തം ട്രേയില്നിന്നും 

രാസവസ്ത്രക്കഠം ടുക്ടമ്പോഴും ഈ ക്രമം “പാലിക്കണം 

ഓൊസവയസ്ത്ുക്കഠം സൂക്ഷിക്കുവാന് ഉപയോഗിക്കുന്ന കപ്പികഠം 

എല്ലാം ഒരേ ത്ആൃകൃതീയിലും ഒരേ വല്പ്പത്യിലും ആകുന്നതാണ് 

ഭംഗി. ഇവയുടെ അടപ്പ്ുകറം കുപ്പിയെ ഭദ്രമായ! അടകച്ഛ്ന്നവയാ 

യിരിക്കണം. കുട്ടികറംക്ക” ഉപദയാഗിക്കുവാനുക്ൂ കുപ്പികഠം 499 

മ. ലി. അളവുകളില് മതിയാകന്നതാണു . ചില വസ്ത്ൂക്കം 

അധികം ആ വശ്യമുണ്ടെങ്കിരു 280 മി ലീ. കുപ്പികളും ഉപയോ 

ഗിക്കാം. നേ അകുങ്ദഠം; ക്ഷാരങ്ങറം, അമോണിയ എന്നിവ 

500 മി. ലി. 9പ്ീകളിലാക്കി വയ്യ്ഛന്നതാണ നല്ലതു”. കുറഞ്ഞ 

തോതില് ജയയവശ്യ മുള്ള സില്വര് നൈട്രേററ , ഫെറിക” ക്കോ 

റൈഡ് തുടങ്ങിയ ലായനികലം 79 മി. ലി. കുപ്പികളില് വഷ്ക്ലാ 
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7 കണ്ടു” ഉണ്ടാ വുന്നതാണ് . ഇത്തരം കുപ്പ്പികകൂടെ അടപ്പു ഗ്ലാസു കെണണ്ടു' ഉട 

ക്കിയതും മുകഠംഭാഗം പരന്നു അല്പം കവിഞ്ഞുനിര് ക്കുന്ന തത്വ 

മായിരിക്കണം: ക്ഷാരലായനികഠംക്കു' ഗ്ലാസു് അടപ്പുകറം യോജി 

പൃവയല്ല. ഇവകോക്ക അടപ്പുകൊണ്ടു” അടയ്യ്രാവുന്നതാണു . 

വലിയ വിഞ്ചസ്റ്റ൪ കുപ്പികളും ഗാഡത്തൃസിസ് ഭരണികളും 

സ്റ്റോര്മുറിയില് സൂക്ഷിക്കണം. ഗാഡ്ധ ആസിഡ് അടങ്ങീയ ഭര 

ണികറം വലിയ ബക്കററിലോ തകരപ്പാട്ടയിലോ വച്ചു. ചുറവം 
മണല് നിറയ്യ്ന്നതു' ക്രടുതല് സുരക്ഷിതമായിരിക്കും. ജ്വലന 

സ്വഭാവമുള്ള പെടരോഠം, സ്റ്റിരിററ് മുതലരയ വസ്ത്രക്കറം സൌക 

യൃമുണ്ടെങ്കില് പുറമേ പ്രത്യേക മുറിയില് വയ്യക്ഛന്ന താണു നല്ലതു” 

ഈ മുറികഠം നല്ല തണുപ്പുള്ള വയുമായിരിക്കണം. പരസ്പരം രാസ 

പ്രവത്തനമുള്ള രാസവസ്തക്കഠം അടുത്തടുത്തു” വയ്ക്രുതു”. നിറം 

കൊണ്ടു” തെററിധരിക്കപ്പെടാനുള്ള. വസ്തുക്കളും (സോഡിയം 6 

മഞ്ഞഫോസ് ഫറസ് ) അകററിനീത്തുന്നതാണു നല്ലതു്”. വലിയ 

സംഭരണികഠം അദ്ധ്യാപകന് ഇടയ്യക പ്രത്യേകം പരിശോധി 

ക്കണം. മഞ്ഞ ഫോസ് ഫറസ് വെള്ള ത്തിനടിയിലും സോ ഥിയം 

പൊട്ടാസിയം എന്നിവ,മണ്ണെണ്ണയിലും മു ്ങിയിരിക്കണം. പരി 

ശോധനാസമയത്തു' ഈ ദ്രാവകങ്ങഠം വററിയിട്ടണ്ടോ എന്നു" 

പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം. രാസവ്രവത്തനങ്ങളില് ബാക്കിവരുന്ന 
ഫോസ് ഫറസ് കത്തിച്ചു കളയണം. സോഡിയം, പൊട്ടാസി 

യം എന്നിവ ചെറ ശകലങ്ങളാക്കി ജലവുമായി പ്രതിപ്രവത്തി 

പ്പിച്ചു” നശിപ്പിക്കണം. ഇത്തരം രാസവസ്ത്ക്കഠം സിങ്കിലോ ചവ 
റവകുട്ടയിലേോ ഇടരുത്. വായുവുമായി രാസ വ്രവത്തനമുകള്ള, വസ്തു 
ക്കളും ജലഗ്രഹണശക്തിയുളള യ വായുനി 
ബഭ്ധമായ പാത്രങ്ങളില് അടച്ചു സൂക്ഷിക്കണം. അതുപോലെ 
ബൊഷ്ക്രീഭവിക്കുന്നവസ്തൂക്കളും ഡം സംഭവിക്കുന്ന വസ്തുക്കളും 
നല്ല അടപ്പുള്ള നു സൂക്ഷിക്കണം; , ഇരുമ്പയ', മഗ്ന്ീഷ്യം 



00 

തുടങ്ങിയ ഇനപ്പയത്തിന്െറ സമ്ഖക്കത്തില് വായുവുമായി പ്രതീ 
വ്രവത്തിക്കുന്ന വസ്ത്ൂക്കരം മെഴുക്” കടലാസിലോ. എസ്റയിലോ 
പെട്രോളിലേം അവയെകൊണ്ടുള്ള പ്രയോജനമനുസരിച്ച് സു 
ക്ഷിണം. ഫെറസു' സംഫേററ്, ഇയതൈല് അയഡ്ൈഡ് ൭ 
അനിലിന്. ഗ്ലീസറോഠം, തആല്ക്കഹോഠം എന്നിവ തണുപ്പുള്ള 

ഭാഗത്തു സൂക്ഷിക്കണം. അപകടകാരികളും വിലക്രടിയവയുമായ 
ഗാഡ തആസിഡുകറം, ആര്സനിക്, മെക്കറിലവണങ്ങംം, സൈ 

നൈഡ്,കറം, ക്ലോറോഫോം ഈതൈല് തആആല്ക്കഹഫോറം 

മുതലായവ പ്രത്യകം പൂട്ടിവച്ചു' സൂക്ഷിക്കണം. 

സാധാരണ പരീക്ഷണങ്ങറാക്കു? തആവശ്യമായ ബഞ്ചു് റിയേ 

മന്റ്റുക0ം (80൨1൩ ചട ) നിര്മ്മിക്കല് 

സാധാരണ പരീക്ഷണങ്ങറംക്കായി കുട്ടികറം ഉപയോഗി 

ക്കേണ്ടത്ര ഗാഡതരയോടു ക്രുടിയ രാസവസ്തുക്കളെ ബഞ്മു” റിയേ 

ജന് ൨കഠം എന്നു” പറയുന്നു. ഇതിനു” ആവശ്യമായ ലായനികഠം 

തയ്യാറാക്കന്നതില് പല സസ്പ്ൃദായങ്ങളാണു” പാലിച്ചചോരു 
യ 

ന്നതു . 

], ഏകദേശ ഗാഡത 

ഈ സമ്പ്യദായത്തില് രാസവസ്ത്കുക്കറംക്കു ഒരു നിശ്ചിത 

ഗാഡത വേണമെന്നു നിര്ബ്ബന്ധമില്ല. ലായനിക്ക് രാസപവ്രവ 

ത്തനത്തിനു” ആവശ്യമായ ഗാഡത ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്നു 

മാത്രം. ഓരോ ലായനിയും ആവശ്യത്തിനു” വേണ്ടത്ര ഗാഡ്ധമോ 

നേര്പ്പിച്ച തോ ആയിരിക്കും. ഈ സമ്ഖ്യദായത്തില് രാസവസ്ത 

ക്കറം നിമ്മിക്കുവാന് എളുപ്പമുണ്ടെങ്കിലും അവ ഉപയോഗിക്കു 

മ്വോം ഏത്ര എടുക്കണം എന്നു ഏകദേശജ്ഞാനം കിട്ടാത്തതു 

കൊണ്ടു” രാസവസ്തക്കറം വൃഥാ വ്യയം ചെയ്തുപോകുന്നു. മാത്രമല്ല 
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ചില രാസ്പപ്രവത്തനങ്ങളില് രാസവസ്ത്രക്കളുടെ ഗാഡത സ്വാ 

ധീനം ചെലുത്തുന്നുമണ്ടു . 

2, നോര്മല് ലായനി സമ്പദായം 

മേല് ചേത്ത ദോഷങ്ങഠം പരിഫരിക്കുന്നതിനായി ന്ശ്ചിത 

ഗാഡതയിലുള്ള റിയേജന്൨കഠം തയ്യാറാക്കി എടുക്കുന്നു. നോര് 

മല് ലായനി, 2-- നോര്മല് ലായനി 6--നോര്മല് ലായനി എന്നി 

ഗാഡതകളാണു” സാധാരണ ഉ.പയോഗിക്കാവള്ളതു”. നോമ്മള് 

ലായനി എന്നു പറയുന്നതു” ഒരു രാസവസ്ത്രവിനെറ ഒരു ഗ്രാം 

തുല്യാജംഭാരം ഒരു ലിററ൪ ജലത്തില് ലയിക്കുമ്പോഠം കിട്ടുന്ന 

ലായനിയാരെ . 9 നോമ്മല് ലായനിയില് ഇതില് രണ്ടുമടങ്ങും 

3 നോമ്മല് ലായനിയില് ഇതിന്െറ 3 മടങ്ങും രാസവസ്തു ലയി 

പ്പിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. പ്രതിപ്രവത്തന നിയമപ്രകാരം 10 € 

ഒരു വസ്തരവിന്െറ നോര്മല് ലായനിയുമായി പ്രതിപ്രവത്തിക്കു 

ന്നതിനു മറെറാരുവസ്ത്രവിനെറ 1॥ ൭.൦. നോമ്മല് ലായനി 

യോ 9 (6 2നോമ്മല് ലായനിയോ ആവശ്യമാണു . ഈ വസ്തുത 

മനസ്സില് വച്ച രാസവയസ്ത്ക്കഠം എടുക്കുമ്പോഠം ഒരേ ഗാഡ്ധതയി 

ലുള്ള രാസവയസ്ത്കുക്കഠം ആവശ്യത്തിനുമാത്രം എടുക്കുവാന് സാധി 

ക്ഷം. ഇങ്ങിനെ നിശ്ചിതഗാഡതയിലുള്ള ലായനികഠം ആവശ്യ 

ത്തിനനുസരിച്ചു' തയ്യാറാക്കിയിരിക്കണം. നേത്ത അമുങ്ങം, 

ക്ഷാരങ്ങറം, അമോണിയ എന്നിവ !0 ലിററര്വീതം ഉണ്ടാക്കി 

വലിയ കുപ്പികളില് സൂക്ഷിക്കാവുന്നതാണ്. മറവളളവ ഓരോ 

പ്രാവശ്യവും ഒരു ലീററര് വീതവും സാധാരണ ആവശ്യമില്ലാ 
 ത്തവ കുറച്ചുമാത്രം റിയജന്൨് കുപ്പികളിലും ആവശ്യത്തിനനു 
സരിച്ചു” തയ്യാറാക്കി വയ്യ്രാം 

താഴെ ചേത്തിരിക്കുന്ന അകവില് അതാതു” രാസവസ്ത്ക്കറം 

ഒരു ലിററര് സ്വേദിത ജലത്തില് ലയിപ്പ്ിച്ചാല് ഏകദദശം 
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7 2 നോര്മ്മല് ലായനി കിടം: നിശ്ചിത അളവിലുള്ള രാസവ 
കൃത്യമായി തുക്കിഏടത്തു. ഒരു ലിററര് സ്പാ൯ഡാര്ഡ് ഫള്ലാ 

സ്ത്തിലേ കുറച്ച സ്വേദിതജലത്തില് ലയിപ്പിക്കുക. അതിന് 
ശേഷം വാഷ ബാട്ടില് ഉപയോഗിച്ച സം൯ഡാര്ഡ്ാഫ”ളാസ്ത്ര 
അടയാളുംവരേ വളരേ കൃത്യമായി നിറയുക. അവസാനഘ 
ടുത്തില് ഫ ളാസ്ത്രിനെര വക്കുകളും ഫണല് ഉപയോഗിച്ചി 
ടുന്ടേജംിത അതും കഴുകിയമശേഷമേ ലിററര് അടയാളംവരേ 
കൃത്ൃമാക്കാവു.  ഫ ളാസ്ത അടപ്പനപ്പതൂപോലെ കുലുക്കുക. 

കിട്ടന്ന ലാധനി ഏകദദശം 2 നോര്മ്മല് ലായനിയായിരിക്ം. 

അസററിക ആ ധി മ്-ഗ്ലേഷ്യല് ൮ധ൮,. ഠാര്ഷ് 300 മീ.ലീ 

സ൦ഠംഫൃരിക്ആസിഡ --ഗാഡം 3൭ ടത്യ ൭6 മീ.ലി 

നൈട്രിക് ആസിഡ് 0, 127 ,, 

പൈഡ്യോമോറിക് ആസിഡ് ,, ഗി 00% 

സോഡിയഷയംഥൈഡ്രയോക് സൈഡ് . സ്ഒ05 90 ഗ്രാം 

പൊട്ടാസിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് ., &0 102 ഉ ഗ്മാം 

അമേോണ'യംഹൈഃഡ്ധോക് സഡൈ” ,, 141,010 108 മി.ലി 

അമോണിയം ക്ശോൊറൈഡ് ) 1. ലി 107 ഗ്രാം 

അമോണിയം ഓകസലേററ” ,. 0.) ൨. 3-0 ഗ്രാം. 

ബേരിയം ക്രോെറഡ് ക 0, 17 ഗ്രാം 

കാതസ്ധ്യം കകോറൈഡ് ക്ല, ചി ഗ്രാം 

കോബറഠംട്ട” നൈഴേററ് €ം വനം) ഴാഗ്രാം 

ഫെറിക് ശോറൈഡ്'. [പ്ര], ഗ്രാം 

ഫെറസു” സറഹംഫേററ് ട ചേടറ., 20ഗ്ാം 

മര്ക്കുറ്ക്ംരാറൈഡ് 161, 2 ഗ്രാം 

പൊടാസിയം ഡൈക്രോമേററ് 1, 0) 29ഗാം: 

പൊടടാസ്യ൦ പെര്മാംഗനേററ് (൫0. : ഗ്രാം 

പൊട്ടാസിനം ഫെറാസൈനൈഡ് ൭-൦ (വം 21 ഗ്രാം 



ൽ 

സില് വര് നൈട്രേററ ള്ല്പ്ട് 1. 833 ഗ്ര 

സോഡിയം ഫോസ'ഫേററ് സീം 130, 170 ഗ്രാം 

ഒരു ലിറററിലും ക്രടുതലായി ലായനി നിരമ്മിക്കണമെ 

കില് ത്തദ്യം ആവശ്യമായ ജലം അളന്നു വിഞ്ചസ ററ൪ 
ലം രയ കുപ്പിയില് ഒഴിച്ചു അതിനെറ നിരപ്പ് അടയാളപ്പെടുത്തുക. 

അതിനു ശേഷം ഈ ജലം  മാററ് കുറച്ചുമാത്രം കുപ്പയില് 

നിത്തുക. മേല്ചേത്ത താതിനെറ അനുപാതത്തില് ആവശ്യ 

മായ വസ്ത കണക്കാക്കി അളന്നെടുത്തു വിഞ്ചസ്റ്റര് കുപ്പിയില് 

ഒഴിക്കുക. അതിലുള്ള കുറച്ച ജലത്ത ത ലയിപ്പിച്ചുശേഷം 

ലായനിയുടെ നിരപ്പ് മുമ്പു അടയാളപ്പെടുത്തി നിരപ്പ് വരേ 

തുയര്ത്തുക. കുപ്പി നല്ലതുപോലെ കലക്കുക. 

പരീക്ഷണ ശാലയില് സൂക്ഷി ക്കണ്ടതായ ചില രാസവസ്തക്കരം 
ന തതെത്തതതതതത്ത്ത 

ത്തസിഡുക€ം:-- 

അസററിക ആസിഡു: “റ് 

തന്മാത്രാഭാരം.....00 ; തുല്യയാങ്കഭാരം- 0 

വിപ്പണിയില് കീട്ടന്ന ഗ്ലേഷ്യല് അസററ ക ഭആആസിഡ, 
98.9 ടുആസിഡ് അടങ്ങിയതാണ്. ഒരു ലിറററഠില് 0495 
ഗ്രാം അസററിക് ത്തൃസിഡ,” ഉണ്ടായിരിക്കും. അതുകൊണ്ടു” 
ഗ്ലേഷ്യത ആസിഡിനെറ ഗാഡത 10296017 ആയി 
രിക്കും. ഗാഡ്ഥ അസററിക് ആസിഡ് നിര്മ്മിക്കുവാന് ഒരു 
ഭാഗ്യം ഗ്ലേഷ്യല് ആസിഡിനോട് * ഭാഗം സ്വേദിതജലം 
ചേത്ു്തു നേര്പ്പിക്കുന്നു. ഒരു ലററ ഏകഃദശനോര്മല് ത്ത 
സിഡ് തയ്യ്യറോക്കുവാന് 090/17.4.-508 6൭. ഗ്ലേഷ്യല് 
അസററിക് ത്തസിഡ് ആവശ്യമാണ്. ന 
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സഴാഫചൂരിക ആസിഡു 1, 6ഠ. 

തന്മാത്രാഭാരം.--9ർ. തുല്യാങ്കഭാരം-4 9 

വിപണിയില് കിട്ടുന്ന ഗാഡ ആസിഡിനെറ സാന്ദ്രത 
184 ഗ്രാം/മി.ലീ: ആണ്. ഇതില് 99ദുവും 95-9ഴുവും 
ത്തൃസിഡ്യ' അടങ്ങിയ രണ്ടിനം ഉണ്ട്. ആസിഡിനന്െറ അള 
വു 96ദു ആണെന്നു് സങ്മല്ലിച്ചാല് ഒരു ലിറററില് ॥769,3ഗ്രാം 

4,50, ഉണ്ടായിരിക്കും. അതിനാല് ആസിഡിനന്െറ ഗാഡത 

17 69 3/49--36 നോര്മല് ആയിരിക്കും. ! ലിററര് നോര്മല് 

ആസിഡ് ഉണ്ടാക്കുവാ൯ 1000/36 ൭28 മിലി: ഗാഡസറം 

ഫ്യ്രിക് ആസിഡ് ആവശ്യമാണു. 

നൈട്രിക് ആസിഡ : 0, 

തന്മാത്രാഭാരം --- 63. തുല്യാങ്കഭാരം._ 88. 

ഗാഡഅമുത്ത് ന്െറ ആചേക്ഷികസാന്ദ്രത “42 തആ്ന. 

ഇതില് 69.8 കു [്ഠ, അടങ്ങിയിരിക്കും ഒരു ലിററര് ഗാഡ 

ആസിഡില് 991 ഗ്രാം തആസിഡ് മ ണ്ടായിരിക്കും. അതി 

നാല് ഗാഡരഅമ്ും 15.7 നോര്മ്മല് ആയിരിക്കും, ഒരു ലീററര 

നോര്മ്മല് ആസിഡ് രയ്യാറാക്കുവാ൯ 10001517 

63.6 മിലീ ഗാഡത്തൃസിഡ് ഉപയോഗിക്കണം. 

ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡു”: 

തന്മാത്രാഭാരം. 3 647... തുല്യാങ്കഭാരം 6-3. 

ഗാഡ ആസിഡിനന്െറ ആപേക്ഷിക സാന്ദ്രത 116-ഇ 

തില് 31-52 അടങ്ങിയിരിക്കും. ഒരു ലീറററില് 566 

ഗ്രാം ആസിഡ് ഉള്മുതിനാല് ഗാഡ 1301 1005 നോര്മ്മല് 
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ആയിരിക്കും. ഒരു ലിററര് നോര്മ്മല് ആസിഡ് തയ്യാറാക്ക 

വം൯ ॥000/10.3499.7 ൭. ൦. ഗാഡ [30] ൭പയോഗി 

ക്കണം. 

ക്ഷാരങ്ങഠം 

സോഡിയം ഗൈഡ്രോക' സൈഡ് ഴു. 

 തന്മാത്രഭോ൪വും തല്യാങകകദാരവും 40... 

പരീക്ഷണശാലയില് ശുദ്ധസോ ഡ്ധിയം ഹൈഡ്രോക്ക്ൈഡ 

ആണു” ഉപയോഗിക്കുന്നതു”. ആര്ദ്രീദാവ സ്വഭാവം വളരെ 

അധികം കാണിക്കുന്നതിനാൽ ഖര രൂപത്തില്. ളള ക്ഷ്വാരം നല്ലതു 

പോലെ അടച്ച്” സൂക്ഷിക്കണം. വായുവില് നിന്നും കാര്ബ്ബണ് 

ഡയോക സൈഡ് വലിച്ലെടുത്തു് കാര്ബ്ബനേറവ് ആയി മാവ 

ന്നതിനാൽ വായുസമ്ചക്കം ഇല്ലാതെ സൂക്ഷിക്കണം. കാസ്റ്റിക് 

ഗുണമുള്ള ഈ ക്ഷാരം തൊലിയില് പൊള്ളരാ ഏപ്പിക്കുന്നു. 

ഗാഡ്ഥലായനി അരിക്കണമെങ്കിരു ഗ്ലാസ് വൂഠം (മട ഡല) 
ഉപയോഗിക്കണം. നോര്മല്ലായനി ഉ ണ്ടാക്കുവം൯ 30 ഗ്രാം 
നൂദ്ധക്ഷാരം 1 ലിററ൪ ജലത്തില് ലയിപ്പിക്കണം. 

ഴ് ളു പൊട്ടാസിയം ഫൈഡ്രോക സൈഡ് 4൫ വ്. 

സോഡിയം ഹൈഡ്ധോക സൈഡ്പോലെതന്നെ ഗാഡ 
ആല്ക്കലിയാണു'. ശുദ്ധക്ഷാരമാണു” പരീക്ഷണശാലയില് ഉപ 
യോഗിക്കേണ്ടത്ു. തന്മാത്രാഭാര് വും തുല്യാമംഭാരവും 96. ഒരു 
ലിററ൪ര നോര്മല് ലായനി ലൃണ്ടൊക്കവ വാസ 90 ഗ്രാം ക്ഷാരം ! 
ലിററര് ജലത്തില് ലയിപ്പിക്കണം. 

സോഡിയം, പൊട്ടാസിയം എന്നിവഡടെ കാര്ബംണ 
കളു ബൈകാര്ബ്ബണേറവകളും വവീയ്യം മറഞ്ഞു ഷ്വാരബ്സദധ്ലാചവ | 
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പരിമാണാത്മക വിശ്രരേഷണത്ത [ര അമകുങ്ങളുടെ ഗാഡ്ധത കണ്ടു 
പിടിക്കുന്നതിനു” ഇവ തുപയോഗപ്പെടുന്നു. 

ലോഹങ്ങറാ 

സോഡിയം ൪൭ (നേട്രിയം) 

പായുയവമായും ജലവുമായും രാസവ്വവത്തനമള്ള തിനാല് 
ഇതു” നാഫ താ ലായനിയില് സൂക്ഷിക്കണം. സാധാരണ മ൭ 
ണ്ലയിരു സൂക്ഷിക്കുന്നു. ജലവുമായി ചേന്നാല് ശക്തിയില് പ്രതി 
പ്രവത്തനം നടന്നു” സോഡിയം തീപ്പിടിച്ച്” പൊട്ടിത്തെറിക്കാം 
(അപകടങ്ങളും സുരക്ഷിതത്വവും എന്ന ഭാഗം നോക്കുക) അതി 
നാര് വെള്ളം വീഴുവാന് ഇടയില്ലാത്ത സ്ഥാനത്തു” ഭദ്രമായി 

വവ” ഷാിക്കണം. അടപ്പു സ്യൂ കഞ കി 

തന്മ ത്രം ഭാരം--8 2.99 രാസസംയോജകത.-. 1 

പൊട്ടാസിയം: 1& (കാലിയം) 

രാസ സാഭാവങ്ങളില് സോഡ്ഡിയത്തിനോട്” വളരെ അധി 
കഠ സാമ്യം വഫിക്കുന്നു. . ജലവൃം വായവുമായി വ്ൃതിപ്രവത്തനം 
ഉള്ള തിനാ൯ നാഫ്തായില് സൂക്ഷിക്കണം. 

തന്മാത്രാഭാരം 99; സംയോജകത.---1 

കാല്സ്യം (6൭ 

മു൯ ലോഹങ്ങളെപ്പോലെ ജലവുമായി പ്രതിപ്രവത്തിക്കുന്നു. 
അതിനാരു മണ്ണെണ്ണയിരു സൂക്ഷിക്കണം. 

തന്മാത്രാഭാരം 40 ) സംയോജകത...2 

മെഗ്രീഷ്യം_ [ദള 

ഇറ ലോഹം നാടകങള്കായി കിട്ടുന്നു. വായു വൃമായി സാവധാ 

നം പ്രതിപ്പവ ത്തിക്കുന്നതിനാല് മെഴുക് കടലാസില് സൂക്ഷി 
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ക്കണം. വായുവില് വളരെ ശോഭയോടുക്രുടിയു ഓക” സിജനില് 

കണ്ണഞ്ചിപ്പിക്കുന്ന പ്രകാശത്തോടുക്രടിയും കുന്നു. നേത്ത തആആ 

സി ഡമായി പ്രതിപ്രവത്തിക്കുന്നതിനാല് മെഗ്നീഷ്യം ആസിഡ് 

തട്ടാതെ പ്രത്യകം സൂക്ഷിക്കണം. 

തന്മാത്രാഭാരം 24 സംയോജകത 2 

ഇരുമ്പു” [൦൭ (ഫെറം) 

ഈര്പ്പമുള്ള പ്പേറം വായു വുമായി സംയോജിച്ചു തുരുമ്പാ 

യിമാരന്നു ഇരുമ്പകമ്പികം, ചീളു കറം മുതലായവ തുരുമ്പിക്കാ 

തിരിക്കുവാ൯ അവ സൂക്ഷിക്കുന്ന അറകളില് അപ്പം നീറരകക്ക 

സൂക്ഷിക്കുക. ലോഹം മെഴുച്ശീചകൊണ്ടു” പൊ സിയുകയോ 

എണ്ണ, പെട്രോഠം എന്നിവയില് വച്ചോ സൂക്ഷിക്കാവുന്നതാണു'. 

ചുടപഴുപ്പിച്ച ഇരുമ്പു കമ്പീ ഒംക്സിജന് ജാറില് ശോഭയോടു 

ക്രടി കത്തുന്നു. 

തന്മാത്രാഭാരമ 55.8 സംയോജകത 2 ഉം ൭൦ 

അലൃമിനിയം 4॥ 

വായു വുമായുമള സമ്പക്കത്തില് അല്ലം മങ്ങുന്നു. അലൃമിനീ 

യം ചെവകഷ് ണങ്ങളായും കിട്ടും. 

തന്മാത്രാഭാരം 486.,9% സംയോജകത. സധാരണ 3 

സികങ്ക' ൧7൬ 

സിങ്ക' തകിടുകളായും തരികളായും കിട്ടുന്നു. തകിടുകഠം 
വിദ്യൃത' ന൩െല്നിര്മ്മാണത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്നു. സിങ്കം" 

ആസി ധൃമായി പ്രതിപ്രവത്തിച്ച് ഹൈഡ്രജന് ഉണ്ടാകുംം 
തന്മാത്രാഭാരം 69.3 സംയോജഴകത 2 
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ചെമ്പ (൮ (കുഡ്൮ം) 

ശുദ്ധ ലോഹ മായികീട്ടുന്നു. നനവു ത ന്യ; വായവുമായി 
പ്ര തിപ്രവത്തിക്കുന്നു. ക്രിക് എന്നും കപ്രസ എന്നും രണ്ടിനം 
സയ ) ക്തങ്ങഠം ഉ ണ്ടാക്കുന്നു. 

തന്മാത്രാഭാരം 63.4 സംയോജകത 3 ഉം 3 ഉം 

മെര്ക്കുറി [ഉ (ഫൈഡ്ധാര്ജിറം) 

പരീക്ഷണശാലയിലേയുക്ച” ശുഭ്ധമായ സ്വേദിത മര്ക്കുറി 
വാങ്ങണം. ഉറപ്പ ഭരണികളില് അടച്ചുവച്ചു സൂക്ഷിക്കണം. 

മര്ക്കുറിയുടെ സാന്ദ്രത ക്രുടുതല് കാരണം ഉണ്ടാകുന്ന അപ്പതീ 

ക്ഷിത ഭാരത്തെക്കുറിച്ച” കുട്ടികഠം അറിഞ്ഞിരിക്കണം. ഒരു ചെ 

റിയ കപ്പ്പിയിലുക്ള മര്ക്കുറിക്കു' നാം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതിനെക്കാഠം 

വളരെ അധികം ഭാരം ഉണ്ടായിരി രം. അതിനാല് മര്ക്കുറി 

ബാറോമീാറവം മറവും കൈകായ്യം ചെയ്യുന്വോഠം ഈ വസ്തുത 

ഓത്തിരിക്കണം. വിലക്രടുതലുള്ള രരാവക ലോഹമാകയാല് ഒഴി 

ച്പെടുക്ക മ്പോഴും മറ൨ം ഒരു പരന്നപാത്രം അടിയില് റച്ചീരി 

ക്കണം താഴെ വീണുപോകുന്ന തൃമളികറം ലം ശേഖ 

രിച്ച” കപ്പിയിലംക്കണം. 

തന്മാത്രാഭാരം 200.99 സംയോജക്ത 1 ൭൦൧72 ഉം 

അലേ ഹങ്ങളം സംയുക്തങ്ങളും 
[കിടി 

മേം കാര്ബ്ചബണേററ് (1413.), ൭൭, 

ഈ പേരില് വില്ലപ്പെടുന്ന വസ്തു യഥാത്ഥത്തില് അമോ 

ണിയം ബൈകാര്ബ്ബദണററിന്െറയും (1411. 1300) അദമാ 

്് ത്ത (ക സസാസ്പ്ധന ചാന [ഒ] 

13, [13, ൭0, ) ഒരു മിത്രിതമാണു്. ഏകദേശം 31% 
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അമോണിയയും 96 24 കാര്ബ്ബണ്ഡയോക്സൈഡ ,ം അടങ്ങിയി 
രിക്കുന്നു. 

വസ്തുവിനെറ €തന്മാത്രാഭാരം? ഏകദേശം 79 എന്നു” കണ 
ക്കാക്കാം. ഖരവസ്തവായിരിക്കു ബോം അമോണിയയും കാര്ബണ് 
ഡയോക സൈഡ്യമായി വേര് പിരിയുന്നു. അതിനാല് നല്ലതു 
പോലെ അടപ്പുവയ്മരണം. ലായനി തയ്യാറാക്കുന്നതിനു 60 മി.ലി 
അമോണിയ ഫോര്ട്ടിസു” ലായനിയോടു” 500 മി. ലി, ജലം 
ഒഴിപ്പ ലായനിയില് 80 ഗ്രാം വസ്തു ലയിപ്പിക്കുക. ശേഷം 
ലായനി ജലം ഒഴിച്ച് ഒരു ലിററര് ആക്കുക. 

അമോണിയം ക്ലോറൈഡു”:.. പ്പൂ, (സല് അമോണിയക്) 
ത്തായ അായവാധയമ ലായം 

വാണ 'ജ്ൃപ്പരമായി കീട്ടന്ന നവസാരം വളരേ അധികം 
മാലിന്യങ്ങഠം അടങ്ങിയ അമോണിയം കോറൈഡ് ആണു. 
പരീക്ഷണശാലാ ആവശ്യങ്ങറ. ക്കും ശുദ്ധഇനം . ഉപദയാഗി 
ക്കണം. 

തന്മാത്രാഭാരം 99.1, തുല്യാങ്ക ഭാരം -5 3-2 

ന ത്തം. നത ത്ന പ ഏകത്വ 

അമോണിയം ഹൈഡ്രോ സൈഡു. 1. 01 
ന ഫ് 

തന്മാത്രാഭാരം (41. )-! 7, തുല്യ്യാങ്കഭാരം 17 ലിക്കര് 
അമോണിയ ഫേരര്ടീസു"” എന്നറിയഖപ്പടുന്ന 0.88, ആപേ 
ക്ഷിക സാന്ദ്രതയുള്ള ദ്രാവകം വാങ്ങണം. ഒരുലിറററില് 915 
ഗ്രാം അമോണിയ ഉ മൂള തു കൊണ്ടു” ഇതു 18.9 നോര്മല്ത്തൃണു് 
ഒരു ലിററര് നോര്മല് ലയേനി 54 മി ലീ. ലിക്കര അമോണിയ 

, ഉപരയറഗിക്കണം. ഗാഡ ലായനിക്കു” 50 മി. ലി. ലിക്കര് 
അമോണിയയും 5 മി. ലി ജലവുംക്രടി കലര്ത്തുക. ലിക്കര്, റം കം റം 

റു അമോണിയ ഭദ്ൂമറയി അടപ്പു കൊണ്ടടച്ചു സൂക്ഷിക്കണം. 
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അമോണിയം മോളിബ"ഡേററ" (14), 10൦, ൭ 

75 ഗ്രാം ലവണം 79 മി. ലി. ഗാഡ അമോണിയം ഹൈ 
ഡ്രോകള്്സൈ ഡില് ലയിപ്പിച്ച് അതിനോടു” 900... ൭. 

5 നോര്മ്മല് (ഴു) നൈടടിക് തആആസിഡ് ചേക്കുക. 10 മി. 

നേരത്തേക്കു” ചൂടാക്കിയ ശേഷം തെളിയൂറ൨കയും ആവശ്ൃമെ 
ജില് അരിക്കുകയും ചെയ്യുക. അമോണിയം മോളിബ്ഡേറ൨് 

ലായനി അധികം ദിവസം നിലനില്ലുന്നില്ല. അതിനാല് 

' ആവശ്ൃത്തിനനുസരിച്ചു' കറപ്പ മാത്രം നിര്മ്മിച്ച് വെളിച്ചം 

തട്ടാതെ സൂക്ഷിക്കുക. അവക്ഷേപം ഉണ്ടായാല് തെളിഞ്ഞ 
്രാധ്കകം ഉയററി എടുത്തു” ഉപ്പയേ റഗത്തിനു വയ്യരണം 

ബ “ളീച്ചിങ്ങ് പൌഡര് 

വായുവില് തുറന്നു വയ്യൃയമ്വോഠം ബ്ളീച്ചിങ്ങ് പൌഡര് 

നനവുള്ള താവുകയും ക്ലേോറി൯ വിട്ടകൊടുക്കുകയം ചെയ്യുന്നു. 

അതിനാല് നല്ലതുപോലെ : അടച്ചുവച്ച സൂക്ഷിക്കേ ണ്ടതാണ്.. 

80 ദു കോറില് അടങ്ങിഷിരിക്കും. ചെറിയ ടിന്നുകളിലായി 

ടാണു' ഇതു” വില്ല പ്പെടുന്നതു. ടിന്നില് ഉന്നത മര്ദ്ദത്തി 

ലുള്ള . ക്ലോറിന് ഉള്ള തിനാല് ടിന് തുറക്കുമ്പോറം പ്രതേകം 

ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണു”. ബ്ളീച്ചിങ്ങ് പൌഡര് ഉപയോഗിച്ചു” 

കാല് സ്ധ്യം ൭ഫെരപ്പാ ക്ശോറൈററ് ലായനി തയ്യാറാ ഭരം. 

ഒരു ഭാരം ബ്ളീച്ചിങ്ങ് പൌഡര് കുറച്ചു ജലദത്തോടു” ചേത്തു' 

ഒരു മേരര്ട്ടാറില് നല്പതൃപോലെ നം, അതിനുശേഷം ' 

ബള ളീച്ചിങ്ങ പൌറ റിനെറ പത്തു” മടങ്ങ് ഭാരം ജലംക്രടി 

ചേത്ത് ചണ്ണാമ്പയ' നീക്കും ചെയ്യുവാ൯ അരിക്കുക. 

ബ്രോമിന് ജം 

വനചില് തുറന്നു” വച്ചാല് ബ്രോമി൯ ദ്രാവകത്തില് 

1 0 ണു . ബ്രോമി൯ നിന്നും ചുവന്ന നാഷ്ക്ൂം പൃറത്തേയ്യക്ച് വരുന്നു ബ്ബ 



2! 
: 

: ശക്തിയേറിയ പൊള്ളല് ഏല്ലിക്കന ദ്രാധകമാകയാരു അതു 

എടുത്തു പെരുമാവമ്പോറം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം. നല്ലതു 
പ്പോലെ മുവക്കി അടയ്യ്യാവുന്ന കുപ്പികളില് ഭഭൂമായി സൂക്ഷി 
ക്കണം. ബാഷ്ടീകതണ സ്വഭാവമുള്ള തിനാല് നല്ല അടപ്പ്യോടു 

കൂടിയ കുപ്പിയ അടച്ചു വച്ചിട്ടേ ഇതിന്െറ ഭാരം കാണാവു. 

അണുഭാരം 9.9 സംയോജകത. 1. 

കാല്സ്യം കാര്ബ്ബണേററ് റ്റ, 

തന്മാത്രാഭരം 109 തുല്യാമ്കഭാരം ൭0 
1) ൂ ൭ 

പ്രകൃത്യാലഭിക്കുന്നതില്വച്ച ഏററവും ശുദ്ധമംയ കാത്സ്യം 

കാര്ബ്ബണേററാണ്ട് മാര്ബ്ബ 0൦. ചു സ്ണ്ഠമ്പുകല്ലം കുദയയം കാത്സ്യം 
കാര്ബ്ബദണററ് അടങ്ങിയ വസ്തൂക്കളാണ്ട്. 

കാരുസ്യം ക്ലോറൈഡു' €്റ,. 1,ഠ 

തന്മാത്രാഭാരം 1! ഉം തുല്യാങ്കഭാരം 75:9 ഉം ത്തൃണ്ട്. 

ക്രിസ്ററലീയ വസ്തരവണ്ടേ'. ശുദ്ധമായ കാല് സൃം കോറൈ 
ഡ് ചൂടാക്കി വതേകങ്ങളില് നിന്നും ഈര്പ്പം വലിച്ചെടുക്കു 
വംന് ഉപയോഗിക്കുന്നു. വളരേ അധ്കം ആര്ദ്രീഭാവ സ്വദം 
വമുള്ള താണ്. 

കാര്ബ്ബണ് ബൈ സ€ംഫ്ൈഡു €ട, 

എളുപ്പം ബാഷ്്രീഭവിക്കുന്ന ദാവകമാകയാല് നല്ലതു 
പോലെ അടച്ചു സീല്ചെയ്ത് സൂക്ഷിക്കണം. ഹുതിനെറ ബാഷ്ട്ും 
വിഷ സ്വഭാവമുള്ള താകയാൽ അധികം ശ്വസിക്കുവാ൯ ഇട 

വരരുതു”. സംംഫര് ഈ ഭരാവകത്തില് ലയിക്കുന്നതാണെ. 



[ 

പായി പം 

വ൯ തോതില് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കില് ഉരുക്കുകുററികളിലായി 
ലഭിക്കുന്നു. കുററി നല്ല തണുപ്പുള്ള സ്ഥലത്തു” സൂക്ഷിക്കണം. 

കിപ്പ' ഉപകരണം ഉപയോഗിച്ചു ആവശ്യാനുസരണം നിര് 
മ്മിക്കാം. മാർബ്ബം കഷണങ്ങളിന്മേല് നേത്ത 1361] ആസിഡ് 

പ്രവത്തിക്കുമ്പോഠം കാര്ബ്ബണ്ഡയോക്സൈ ഥ് കിട്ടുന്നു. 

ക്ലോറിന് ജലം:__ 

ജലത്തില്ക്രടി ക്ലോറിന് വാതകം കടത്തി തയ്യാറാക്കാം. 

ലായനിയില് ഏകദേശം $ മല് ക്രോറിന് അടങ്ങി യിരിക്കും. വാത 
കം എളുപ്പം ബഹിര്ഗമിക്കുന്നതിനാരു ആവശ്യമുമ്ള.പ്പോഠം 

പുതുതായി നി൪മ്മിക്കുകയാണു' വ 

കോപ്പര് സഭാഫേററ് ഗം 90.. റ, 

തുരിശു” വേണ്ടത്ര ടിച്ചു: ജലത്തില്. ചേത്തു' പൂരിത 

ലായനി തയ്യയറോക്കം. ക്രിസ്റ്റ ചൂടാക്കിയ ക്രിസ്യല് ജലം 

നഷ്ടപ്പെട്ട് വെളുത്ത പൊടിയായിത്തിരുന്നു. 210 യില് ക്രുടു 

തര. തപിപ്പിച്ചാരു വസ്ത്ര കരത്ത ക്രിക്. .ഒഠക്രൈഡായ മാവന്ന 

ഫെറ ക" ക്ലോറെറഡു" [1 വിം. 6 ലു 2 
[നി 

തന്മാത്രാഭാരം 470. തുല്രാങ്കളാരം 90.9 

ശൃദ്ധവസ്തൂ ജമ ത്തില് ലയിപ്പിച്ചു അരിച്ചെടുക്കണം. 

ഗൂസറീന് (, 1, (വ യ, 
ക്ക 

ഗ്ലീസറിന൯ ആര് ദതാഗ്രാഫ് (ധാനം) ഞൃകയാല് 

വായുവില്നിന്നും നീരാവി വലിഴം ഒച്ചടുക്കാ തിരിക്കുവാ൯ നല്ലതു 

പോലെ അടച്ചു സൂക്ഷിക്കണം. 



13 

ഹൈഡ്രജന് സ0ംഫൈഡു' 12, 9 

കി ഉപകരണത്തില് ഫെറസ സംഫൈഡും ദന൭ 

നു 1 (൮, ഠ്യ) ഉം ക്രടിയുള്ള പ്രവത്തനം മുഖേന ല് 

ജന് സംഫൈഡ് ആറ ശൃമുള്ള പ്രോറം ഉല്ലാദീപ്പീക്കാം. ഇതു 

അധികം ശ്വസിക്കുന്നത് അപകടകരമാകയാല് പരീക്ഷണശാ 

ലയുടെ പുറത്തു വയയച്ഛന്നതാണു നല്ലതു. 

കാല്സ്യം ഹൈഡ്രോദസയിഡു' €്ര (൫2), 

നിററിയ കക്ക വ്വെള്ള ത്തില് ലയിപ്പിച്ചു തയ്യാറാക്കാം. ഏ 

കദേശം 20 ഗ്രാം നീറവകകക്ക ഒരു മരപ്പുലകയിന്മേല് വച്ചു് 
അല്ലം വെള്ളം ഒഴിക്കുക. ധാരാളം താപം ബഹിരശ്ശുമിക്കുകയും 
ചുണ്ണാന്ു് തു ണ്ടാവുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇതു” ഒരു വിഞ്ചസ്റ്റര് കുപ്പി 

യലേയ്യ്ച മാററി ഏകദേശം 2 ലി. ജലം ഒഴിച്ചു ഇടയ്ക്” ഇള 
ക്കുക. ൦ തിനുശേഷം കുപ്പി അനക്കാതെ തെളിയുവാന് വയ്മുക. 
തെളിഞ്ഞ ചുണ്ണുമ്പേവെള്ളം സൈഫണ് ഉപ്പയോഗിച്ചു് ഒഥി 

ച്ചെടുക്കുക. ഇതു" വായവില് തുറന്നുവച്ചാല് ൦൦ വലിച്ചെടുത്തു 

കാര്ബ്ബണേററ് ആയി മാറുന്നു. അതിനാല് തെളിഞ്ഞ ധുണ്ണന്പേ 

വ്വെക്കൂ വും നല്പതു പോലെ അടപ്ചുവയ്്ുഛണം. 

ലിനി 

മാംഗനീസ് ഡയോക്സൈഡ് 4൮ 0. പം 

പൈര്റാലൃസൈററ് എന്നപേരില് കിട്ടുന്നു. ഇതില് 
80.90; വരെ മാംഗനീസ് ഡയോെ ഷെഡ് യില 8൭99. 
കുരിപ്പെടി, ആന്റിമണി സ0ംഫൈഥധ് തുടങ്ങിയ മാലിന്യ 
ഒ്9റം അടങ്ങിയിരുന്നാല് രാസപപ്രവത്തനങ്ങളില് വിറ സ്ാടനം 
ഉണ്ടാകുവാന് ഇടയുണ്ട്”. 
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മര്ക്കുറിക ക്ലോറൈഡു' ല്ല ൮ ചാടിച്ച സവര്ണ ശി & 

കൊറോയസ്ത്റിവു സബ ളിമേററ് എന്ന പേരില് അറിയ 
പ്ലെടടന്ന ഈ വസ്ത്ര വിഷസ്വഭാവമള്ള താണ. ജലത്തില് കുറവ 

മാത്രമേ ലയിക്കുന്നുള്ള . അതുകൊണ്ടു് 4 നോര്മ്മല് ലായനി 

തയ്യറോക്കുന്നു. വളരെ നേത്ത 14 ലറയനി അണുനാശകമായി 
ഉപയോഗിക്കാം: 

തന്മാത്രാഭാരം 271. തുല്യാദംഭാരാ 199. 

ഫോസു"ഫറസ്സു്” 
യിനി അമമ... 

രണ്ടുതരം ഫോസു ഫറസു' ണ്ടു. മഞ്ഞയും ചുവപ്പും മഞ്ഞ 
ഫോസ ഫറസ് കൂടുതല് ശ്രദ്ധയോടെ കൈകായ്യം ചെയ്യണം. 

മുതു” വെ ത്തിനടിയില് വച്ചേ മറില്ചെടുക്കാവു. വായുവുമായി 

പ്രതിപ്രവത്തിച്ചു” തീപ്പിടിക്കുന്നതിനാല് വെള്ളത്തില് സൂക്ഷി 
ക്കുന്നു. കൈകൊണ്ടെടുത്താല് കയ്യിന്െറ ചടുതട്ടി തീപിടിക്കും 

ചുവന്ന ഇനം വായുഭഭ്ൂമായി അടപ്പവച്ചാല് മതിയാകുന്നതാണു 

ഫാസ് ഫറസ്സ്റിനന്െറ ബാക്കിവരുന്ന അവശിഷ്ണങ്ങഥം ഉടനെ 

കത്തി പ്പുകളയണ. കുപ്പി ഭദ്രമായി അടച്ചു” പ്രത്യേകം സ്ഥാന 

ത്ത” സൂക്ഷിക്കണം. 

തന്മാത്രാഭാരം 98,9; സംയോജകത 3 മും തം 

പൊട്ടാസ യം ക്നോറേയ്ററ് ൫ 0.0, 

ഓക്സിജ൯ ധാരാളം അടങ്ങിയ ലവണമാകയാല്൯ മറവ 

മാഷ്ണീകരിക്കുന്ന വസ് തൂക്കളൂമായി ച്േത്തു പൊടിക്കരുതു'. ആആ 

ധശ്ൃയമെങ്കില് ഇതു” വേറെതന്നെ അരപ്പ് മറ൨ വസ തുക്കളു 
ലു യ 9 മ 

മായി ചേര്ക്കണം, കപ്പി നല്ലതുപോലെ അടച്ചു സൂക്ഷിക്കണം. 



നാല് 

അടപ്പകാം കുപ്പീകഠം 

അടപ്പുകഠം തിരത്തെടുക്കലും അവ ശരിയായി ൭ പദയോഗിക്കല്യം 
പിന്നി 

പരീക്ഷണ ശാലയിലെ പലതരം ആവശ്യൃത്ങറംക്കാ യി 

കോക്കു', റബ്ബര് ഗ്ലാസു എന്നിവകൊണ്ടുള്ള പല വലപ്പുത്ത് 

ലുള്ള. അടപ്പുകഥം ആവശൃയമുണ്ടു. രാസവസ്ത്ക്കറം കപ്പപികളി 

ലാക്കി അടച്ചു വയ്യൃവാനും പരീക്ഷണോപകരണക്ഥം അട 

കറം പ്രയോജനപ്പെടുന്നു. അതിനാല് പല വലുപ്പത്തിലുള്ള. 

വാനും ഉപകരണങ്ങറം തമ്മില് ക്രൂടിചേക്കവാഠനു: അടപ്പു 

അടപ്പുകളുടെ നല്ലൊരു സ്റ്റോക്ട” പരീക്ഷണശാലയില് തണ്ട: 

യിരിക്കണം, റബ്ദര് അടപ്പുകറം ആദ്യമായി വാങ്ങു മ്പോഠം 

എല്ലാവലുപ്പത്തിലുള്ള വയും തുല്യഎണ്ണംവീതം വാങ്ങുക. പി 

ന്നീട്” ക്രടടതല് ഉപയോഗമുള്ള, ഇനം ഏതാണെന്നു” മന 

സിലാക്കി അത്തരം അടപ്പുകറം ക്രടുതല് വാങ്ങിക്കണം, ഗ്ലാസ് 

അടപ്പുകഠം സാധാരണ കുപ്പിയുടെ ഒപ്പംതന്നെ യാണ കിട്ടു 

ന്നതു”. ഇതു ക്രടാതെ തല്ല്രാല ആവശൃങ്ങറംക്കായി പല വലു 

പൃത്തിലുള്ള ഏതാനും കോര്ക്ക് അടപ്പുകളും വാങ്ങിസുക്ഷി 
ച്ചിരിക്കണം. 

ഒരു രാസവസ്തു കുപ്പിയിലാക്കുന്നതിനു” മുമ്പ" കുപ്പിക്ക് 
പഠകമായ അടപ്പ് തിര ഞ്ഞെടുക്കേണ്ടതാണ്ട്. ഒംരോകപ്പ്പിക്കും 
അതാതിനന്െറ അടപ്പു ഉ ണ്ടായിരിക്കേണ്ടതുു് ആവശ്യമാണെന്നും 
അടപ്പു മാററി ഉപയോഗിക്കുന്നതു” വസ്തരവിനെറ ശുദ്ധതയ്യ 
ഹാനികരമണെന്നുമുള്ള ധാരണ കുട്ടികളില് ഉണ്ടാക്കണം. 
രാസവസ്തരക്കറം എടുക്കുവവ.൯ കുപ്പി തുറന്നാല് വസ്തു എടുത്തു് 
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കഴിഞ്ഞ ഉടനതന്നെ അടപ്പു മുവക്കിയിട്ട്കപ്പി യഥാസ്ഥാന 

ത്തു” വയ്യയവന് പര ശീലിപ്പിക്കണം. കുപ്പിയുടെ അടപ്പ് 
ഒന്നുകില് കുപ്പിയിലോ അല്ലെങ്കില് ആ വസ തുഎടുത്തു കൊണ്ടു” 
നില്ല്ലന്ന കുട്ടിയുടെ കയ്യിലേം ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്ന വ്യവ 
സ്ഥ എല്ലാവരും പഷ്ലിക്കണം. 

വില ക്രൂടതലായിരിക്കുമെങ്കിലും കോര്ക്കു” അടപ്പുകളേ 
ശ്കാറം ഗുണകരം റബ്ബര് അടുപ്പുകളാണു'. ക്ഷാരങ്ങറം തട്ടിയാല് 
കോര്ക്കു' ദ്രവിച്ചുപോകം. കോര്ക്കില്ക്രടി വാതകങ്ങളും 
മ൦വം പുറത്തേയ്യ്ം പോകുവാനും സാദ്ധ്യതയുണ്ട്. അതിനാല് 
കോര്ക്ക' അടപ്പ് ഉപയാഗിക്കുന്നതിന്നു” മുമ്പ” ചില രാസ 
വസ് തൂക്കളുടെ സഹായത്തോടുക്രടി അവയുടെ ദ്വാരങ്ങഥം 

ഇല്ലാതാക്കി നന്നാക്കി എടുക്കണം. ഇതിനായി ഭാരപ്പകാരം 

50 പാരഫിന് മെഴുകിന് 50 ഗ്ലീസറി൯ എന്ന തോതില് 

ഉണ്ടാക്കിയ മിശ്രിതത്തില് കോര്ക്കുകഠം 5 മിനുട്ട് നേരത്തേ 

മൂ തീളപ്പ്ിക്കുക. അതിനുശേഷം നല്ലതുപോലെ വെള്ള. 
ത്തിരാ കഴുകി ഉണക്കി സൂക്ഷി പ്പ വയ്യാ. 

കുവ്റ്ിക്കു” കോക്കു' അടപ്പാണു' തിരഞ്ഞെടുക്കന്നതെങ്കില് 

അതിന്െറ അടിവ്യാസം കുപ്പിയുടെ ഉംവ്യാസത്തേക്കാറം 

അല്പം ക്രടുതലായിരിക്കണം. അടപ്പ് വളരേ വലുതാണെങ്കില് 

ഒരു കോര്ക്കു പ്രസ് ഉപയോഗിച്ച് അവയുടെ വട്ടം കുറച്ച 

ഉപയോഗിക്കാം. ഇനെ ചെയ്യുമ്പോഠം കേക്കിനെറ നീളം 

മുഴുവനും, എല്ലാവ.രങ്ങളും ഒരുപോലെ അമര്ത്തേണ്ടതാണ്ട. 

അടിഭാഗം മാത്രം അമത്തി ശരിയാക്കിയാല് കോര്ക്ക്” കുപ്പി 

യില് ശരിക്ക് അമന്ന് ഉറച്ചിരിക്കുകയില്ല. കോര് ഭ് അടപ്പു 

കറം ഉള്ള കപ്പറികഠം ഇടയ്ക്ക പരിശോധിച്ചു ദ്രവിച്ച അടപ്പു 

കും മാററി ഇദ്ടേണ്ടതാണു”. റബ്ബര് അടപ്പ കളാണ് ഉപയേഗി 
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ക്കുന്നതെങ്കില് അടപ്പിന്െറ അടിവ്യാസം കുപ്പ്റിയടെയോ ഫ്ലൂ 

സ്ത്ലിനന്െറയോ ൭ ംവ്യാസത്തോളമോ അതിനേക്കാഠം അല്പം കുറ 

ഞ്ഞതോ ആയ വലുപ്പമുള്ള കോക്ദ” തിരഞ്ഞെടുക്കണം. കുപ്പിക്കു 

പാകമായ അടപ്പില്ലെങ്കില് അല്പം വലിയ അടപ്പെടുത്തു" ഒരു 

അരംകൊണ്ടു” രാകി ചെവതാക്കണം, ഇത്ദഭനെ ചെവതാക്കു 

സ്പോഠം കോക്കിന്െറ മുഴുവന് നീലവും മഴുവന്൯ വക്രതലവും രാകി 

ഒരുപോലെ കുറയ്മണം. ആവശ്യമായതീനേക്കാഠം ചെറിയ അട 

പ്പുകൊണ്ടു കുപ്പി അടയു വാന് ശ്രമിക്കരുത്. കടലാസ് തുണി 

രും എന്നിവകൊണ്ടു” കുപ്പികഠം അടയ്മ്ര,രുതു. 

അടപ്പുകളില് ദ്വാരം തുളയ്ക്യവാന്:. 
[മിതി മി 

പല ആവശ്യങ്ങറംക്കും റബ്ല൪ അടപ്പുകളില്ും കോര്ക്ക് 

അടപ്പുകളിലും മവാരങ്ങറഠം തൃടയ്യേ,ണ്ടിവരുന്നു. തിസ്റ്റില് ഫണത. 

നിര്ഗമനക്കുഴല് , തര്മോമീററര് മുതലായവ കടത്തിവയ്യുച ന 

തിന്നു അടുപ്പുകളില് ഒന്നോ അധികമോ ദവ്വാരങ്ങം ആവശ്യ 

മായിവരുന്നു. ഈ ആവശ്യത്തിനു നല്ല മുരപ്പയുള്ള അരി 

 കോടു"ക്രടിയ പല വലുപ്പത്തേോടട” ക്രുടിയ കോര്ക്കു” ബോറ൨ 
കറം പ്രയോജനപ്പെടന്നു. ഒന്നിന്നകത്തു” മറെറാന്നായി അടു 

ക്കിവയ്യ്രാവുന്ന വിധത്തില് കഴലുകഠം പോലെയുള്ള ഒരു 3ബാറ൪ 

സെററ'” പരീക്ഷണശാലയ്യ” ആവശ്യമാണു”. തുളയ്യൃന്വോഠം 

ബോററില് അകപ്പെട്ട പോകുന്ന അവശിഷ്ടങ്ങറം കുത്തിനീക്കു 

ന്നതിന്നു' ഒരു. ചെറിയ കമ്പിയും ഇതില് ഉണ്ടായിരിക്കും, 

അരം ഉപയോഗിച്ച” ബോറര് മൂര്ച്ചവരുത്താം. 

ദരം തുളയ്യകഛുന്നതിന്നു്മുമ്പ്ം ആവശ്യത്തിനു” യോജിച്ചു 

അടപ്പ് തിരഞ്ഞെടുക്കണം. അതിനുശേഷം ആവശ്ൃത്തിന്നനു 
ഴ് ്ി 

സരിച്ചു വല്യപ്പമുള്ള ബോറര്൪ മ പര്യോഗിച്ു തുളയ്യണം. 

കാരക്ക അടപ്പാണു'” ഉപദയാഗിക്കുന്നതെങ്കില് ദവറരത്തില് 
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കരടി കടത്തുവാന് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന വസ്ത്ര ന്െറ വ്യാസത്തേക്കം 
അല്പം കുറഞ്ഞ പുറം വ്യാസത്തോടു ക്രടിയ ബോറര് ഉപയോ 
ഗിച്ച് തുളയ്യൂണം. റബ്ബര് അടപ്പംണെങ്കില് കടത്തുവാനുള്ള 
ളാ ല് കറഞ്ഞതോ ആയ പുറം വ്യാസത്തോടു് 
ക്രടിയ ബോററാണു' ുപയോഗശഗിക്കേണ്ടതു'. തുളച്ച തൂടങ്ങുന്ന 
തിന്നു മുമ്പ് ബേോറര് അല്ലം ഗ്ലീസറിനോ ക്ഷാരലായനിയോ 
കൊണ്ടു നനയുന്നത് എളുപ്പം തുളയ്മച്ഛുവാന് സഹായക 
മാണു. റ് 

അടപ്പിനെറ വ്യാസം കുറഞ്ഞ അടിഭാഗത്തു” നിന്നും 
തുളച്ച് തുടങ്ങണം. ദ്വാരത്തിന്െറ വലുപ്പവും സ്ഥാനവും 
മു൯ക്രട്ടി അടയാളപ്പെടുത്തി ബേറര് യഥാസ്ഥാനത്തു” ഉറ 

ചിത്രം 21 തുളയ്യ്മ്പോഠം അടപ്പു ഒരു പലകയില് ) 

ൽ അമത്തി വഷ്ക 
ി 

പ്പിച്ച് ചെറിയ ബലത്തേട്ടേക്രടി തിരിക്കണം. ബോറര് റ ലത്തു 

കയ്യിലും, അടപ്പ് ഇടത്തുകയ്യിലും പിടിക്ക ന്നതാണ്” സൌക മ 1 1 നി ച 

യൂം. ബോറര് അടപ്പുന്റെ രക. ത്തിനു” സമാന്തരമായി മുമ്പോട്ട 



റിം 

നീക്കുവാന് പ്രത്യേകം ത്രഭ്ധിക്കണം. അല്ലാത്തപക്ഷം ഒന്നി 

ലധികം ദ്വാരങ്ങറം തുളയ്യ്യേണ്ട അവസരങ്ങളില് അവ ക്രൂടി 

ല്വേരുവാന് ഇടയുണ്ടു'. അവസാന ഘട്ടമാകുദമ്പോഠം അടപ്പിന്റെ 

പരന്ന മുകറ. ഭാഗം ഒരു പ്പ്ല യില് അമത്തിവച്ചു് തുളയ്കരണം. 

അല്ലാത്തപക്ഷം .ദ്വാരത്തിന്െറ വൃത്താകൃതി നഷ്ടപ്പെടും. ഈ 

ഘട്ടത്തില് അധികം ബലം പ്രയോഗിച്ചാല് ബേോറേറിന്െറ 

അഗ്രം പലകയില് തട്ടി കേട് പറവവാ൯ ഇടയുണ്ടു . ബോറ. 

റിന്നകത്തു"” ശേഷിക്കുന്ന അടപ്പിനെറഅവശിഷ്ടങ്ങം ഇരുമ്പു 

കമ്പികൊണ്ട് തള്ളി പുറത്തു” കളഞ്ഞു ബോറര് വ്യത്തിയാക്കി 

യഥാസ്ഥാനത്തു വയ്ക്കണം. അടപ്പില് ക്ഷാരമേഠ ഗ്ലൂ'സറിനോ 

ചിത്രം 39 1 തെററായരീതി--കഴലിനെ റ 
മറേറ അററത്തു് പിടിച്ച അമത്ുതതുന്നു. കഴല് മുറിഞ്ഞുപോകേന്നു. 

2 ശരിീയായരീതി--ഒവംരത്തോട അടുത്ത അററം 

തുണിയില് പൊതിഞ്ഞു” പിടിച്ച തിരിക്കുന്നു. 



രി 

പററിപ്പിടിച്ചിരീക്കുവാന൯ ഇടയുള്ളതു”കൊണ്ടു' അതു” പച്ച 
വെള്ളത്തില് കഴുകി വൃത്തിയാക്കണം. 

ഗ്ലാസു” കുഴല് റബ്ബര് അടപ്പില് കടത്തിവയ്കവാന്... 

ഗ്ലാസ് കുഴല് റബ്ബര് അടപ്പിലെ ദ്വാരത്തില് ക്രടി കട 

തര മ്പോഠം കുഴല് തുടഞ്ഞു” കൈയ്യില് മുറിവു” പറ൨വവാ൯ 

ഇടയുണ്ടു. ഇതു് ഒഴിവാക്കുവം൯ ചുവടെ ചേക്ടന്ന നിർദ്ദേ 

ശങ്ങറം പാലിക്കണം. ദ്വാരത്തില് ഉറപ്പ്പീക്കേണ്ട കുഴലിനെറ 

രണ്ടററങ്ങളും ആദൃം ജ്വാലയില് പിടിച്ചു് മിനുസ്സപ്പെടുത്തുക 

കുഴലിന്െറ അററവും അടപ്പിനെറ ദ്വാരവും ഗ്ലിസറിന് പുരട്ടി 

മയമുള്ള താക്കുക. ദ്വാരത്തില് കയറേറണ്ട അററത്തോടു അടു 

ചിച്ച് കുഴലിന്മേല് പിടിച്ച്” വഭഒരെ ചെറിയ ബലത്തോടു' 

ക്രടിീ അല്ലാല്പം തിരീച്ചു് മു്പോട്ടു കയറവകു.. മുനകരുതലായി 

അടപ്പും കുഴലും തുണികൊണ്ടു ചുററിപ്പിടിക്കണം. (ചിത്രം 

നോക്കുക) സാവധാനം പ്രവത്തിച്ച് അടപ്പിനെറ മവവശത്തു' 

' ഏകദേശം 3?” ഓ ആവശ്യമുള്ളത്രയോ കുഴല് കടക്കുന്നതുവരെ 

കഴല് മുമ്ലോട്ട് നീക്കുക. ഇതേ രീതിയില് റബ്ബര്കഴലിലും 

ഗാസുകുഴരു കടത്തിവയ്ക്കുഠം. 

ഉപകരണങ്ങ?ം ബന്ധിപ്പ്ീക്കല് 

കുഴലുകളും അടപ്പുകളും മൃുപയോഗിച്ചാണു_ം സാധാരണ 

തുപകരണങ്ങഠം തമ്മില് ബന്ധിപ്പിക്കുന്നതു”. ഇതിനു” വേണ്ടി 

ഏതാനും “1.” ആകൃതിയിലുള്ള ഏാസു്കഴലുകളു, റബര് കുഴലു 

ശേഖരിച്ചു വച്ചിട്ട്ടായിരിക്കണം റബ്ബ൪കഴലുകളും ഗ കാസൂ 

കുഴലുകളും തമ്മിരു ക്രട്ടിചേക്കുമ്പോഠം ഗ് ളാസ് കുഴലിനന്െറ 

പുറം വ്യാസം റബ്ബ൪ക്കുഴലിനെറ ഉറംവ്യാസത്തേക്കാഠം അല്ലം 
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ക്രടുതലായിരിക്കണം. ഒന്നിലധികം വളവുകറം ആവശ്യമായി 

വരുമ്പോഠം എപ്പോഴും ഇടയ” ഒരു റബ്ബര്ട്യഛബു് ഫഘടിപ്പി 

പ്പിക്കുന്നതാംണു' മൃത്തമം. 

വാതകുപരീക്ഷണങ്ങഠംക്കു” ഇങ്ങനെ യോജിപ്പ്ീച്ച ഉപക 

രണങ്ങറം വായു കട്ക്കാത്തവയായിരീക്കണം. ഉതു” പരിദശാധി 

ക്ദവാ൯ പല മാര്ഗ്ഗങ്ങറം ഉണ്ടു. 

]. ഉപകരണം ചെവതാ൭ണങ്കില് അതു” രു ബഥറെറി 

ലെ വെള്ളത്തില് ഇറക്കിവച്ച ഒരററത്തുള്ള ഗ് ളാസുകുഴലില് 

കരടി ഈതുക. മറേറഅററം അടച്ചു പിടിച്ചാല് അടപ്പിന്റേയോ 

ട്ര്രബുകറം തമ്മില് ഘടിപ്പിക്കുന്ന വബ്ബര്ട്യബ'നെറയോ ഇട 

യില്കക്രടി വറയുകുമിളകഠം വരുന്നുണ്ടെങ്കില് മപകരണത്തില് 

വായു കടക്കന്നുണ്ടു . 

2 ഉപകരണം വലുതാണെങ്കില് ഒരററത്തു”ക്രടി ഉത 

യാല് തുടരപ്പയായി ഉരതി ക്രടുതല് വായു കടത്തുവാ൯ സാധി 

ക്കുന്നില്ലെങ്കില് ഉപകരണം വറയു കടക്കാത്തതാണു. 

ട്. ഉപകരണം ഒരു ആഡസ്സിരേററവമായി ബന്ധിപ്പിച്ചാല് 
ആസ്റ്റിരേറററില്നിന്നും ജലം പുറത്തേ യൂക്ച ഒഴുകന്നില്ലെങ്കില് 
ഉുപ്പകരണം വായു കടക്കാത്തതായിരിക്കും 

ഉപകരണം പൊതുവില് വായു ഭദ്രമല്ലെന്നു' കണ്ടാല് 

ഓരോഭാഗവുയം പ്രത്യേകം പരിശോധിക്കുക. അടപ്പുകളും കഴ 
ലുകളും അല്ലംഷ്രടി അമത്തി മുവക്കുന്നതു കൊണ്ടു ചിലപ്പ്യോഠം 
വായു ഭഭൂത കിട്ടും. ഇല്ലെങ്കില് അടപ്പുകളോ .:ഴലുകളോ 
മാറേറണ്ടതായി വരും, 
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കുപ്പിയില് ഉറച്ചുകീടക്കുന്ന അടപ്പ് ഇളക്കി എടുക്കുന്നതിനു". 

കുപ്പ്ിക്കകത്തുള്ള രാസവസ്തു ജപലനസഫഹായ'യോ, ജ്വലന 

സാദ്ധൃതയുള്ളതോ അല്ല്ലെങ്കില് കുപ്പിയടെ കഴുത്തു” ഒരു ദീഫനാ 

കത്തില് അല്പം ചൂടാക്ടക. ഉടന് അടപ്പ് ഒരു തിരിപ്പിദലാടെ 

ശ്ൂടി ഉരി എടുക്കുവാന് ശ്രമിക്കുക. ചകൂടവെക്ള ത്തില്പിടിച്ചും 

കഴുത്തു മൃടാക്കാഠ. (കുപ്പിക്കകത്തുളള വസ്ത്ര സോഡീയാ, പൊട്ടാ 

സിയം. കാല് സ്യം ആയിരിക്കുരുതു ). ഈ ശ്രമം വിജയിച്ചില്ലെ 

ജില് കുപ്പ്രീക്കും വസ്ത്രവിനും ഇടയ, രാസവസ്ത മറല്പകിടക്കുന്നു 

ണ്ടെന്നു” അനുമാനിക്കാം. ഇങ്ങനെയുള്ള സാഫലയ്യത്തില് 

കപ്പിക്കകത്തുമ്ള വസ്തു ലയിക്കുന്ന മറെറാരു രാസവസ്തഅടപ്പിന്റെ 

. ഇടയില് കരടി പുരട്ടി ഉറച്ചു കിടക്കുന്നവസ്തു ലയിപ്പ്യിക്കുവം൯ 

ശ്രമിക്കും. ഇതിനു്” സാധാരണയായി ജലം, ഗ്ലീസറീന് എണ്ണ 

എന്നിവയില് ഏതെങ്കിലും ഒന്നു് കുപ്പിയുടെയം അടപ്പ്ിന്റെയും 

ഇ ടയിലായി രണ്ടു മൂന്നുതുള്ളി -ഇററിച്ചച് കുറല്പനേരം വയ്യ. 

അതിനുശേഷം തിരിച്ചു് ഉരി എടുക്കുവാ൯ന ശ്രമിക്കുക. സോ 

ഡിയം ഡൈഡ്രാക് സൈഡ് മൂലം ഉറപ്പ താണെങ്കില് അല്ലം 

നേത്ത ഹൈഡ്രോക്കോറിക് ലായനി ഉപയോഗിക്കാം. അയ 

ഡിന് ആണെങ്കില് സോഡിയം തര്യാസംഫേററ് മ പയോഗി 

൧൭൦. പരന്ന മുകഠംഭാഗമുള്ള ത്രം കപ്പിയാണെങ്കിരു ഒരു മരക്ക 

ഷണംകൊണ്ടു” പതുക്കെ തട്ടിയാല് ഇളകിവരും. മേല്പറഞ്ഞ ഒരു 

ര*തിയില്ം. തറക്കുവാ൯ പററിയില്ലെങ്കില് ഒരു ത്രികോണ അരം 

ഉപയോഗി” കഡ്്ിയുടെ കഴുത്തിനു ചുറ൨ം ഒരു പാടുണ്ടാക്കുക 

ട്ട് പഴുപ്പിച്ച ഒരു ഗ്ലാസ് റോഡ് കൊണ്ടു് ഈ  പാടിന്മേല് 

തൊടുവിച്ചു കറുത്തു ചൊട്ടിക്കുക. 

മു൯ കരുതലോടെ പ്രവത്തിച്ചാത ഇങ്ങനെ അടപ്പു ഉ റയ 

കയില്ല, അദപ്റ്ുകളു. കുപ്പിയുടെ മുകഠം അററവും വൃത്തീയായി 
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കിക്, അടപ്പുകറം മാറിയിടാതിരിക്കുക അവ മെങ്കില് 

അടപ്പുകളില് അല്പം ഗ്രിസു പരട്ടുക. ഉറച്ച് പോകു ൯ സാ 

ഭ്ധ്ൃതയുയള്ള, സോ ഡ്ധിയം റ “സൈഡ് പോലെയളള 

വസ്ത്ൂക്കറംക്കു റബ്ബര് അടപ്പ്” ഉപയോഗിക്കുക എന്നിവ മന്ക 

രുതലായി പ ലിക്കാവുന്നതാണു, എന്നാല് പെട്രോഠം, ബെന് 

സിന്. തുടങ്ങിയ റബ്ബമായി ( പ്യവത്തനമുള്ള വസ്ത്ക്കഠം അടയ്യംം 

വാന് റബ്ബര് അടപ്പ് യോജിച്ചതല്ല. ബ്ൃഹരററ്, ഡ്രോപ്പ്ിത്ങ് 
ഫണല്, കീപ്പ് മ പകരണംമുതലായവയുടെഗ്ലാസു സ്റ്റോപ്പ൨കറം 

ഇടയ്ക് കഴുകി ഗ്രീസ് പുരട്ടി മയമുള്ള വയാക്കിസുക്ഷിക്കണം. 

റബ്ബര് അടപ്പ്പില് മറച്ചുപേോയ ഗ്ലാസ കുഴത്. തര്മോ 

മീററര് എന്നിവ ബലം പ്രയോഗിച്ചു” വലിച്ചെടുക്ദ വാന് തുനി 

യരുതു". കുഴലിനു ചറം റബ്ബര് അടപ്പു ിനെറ ദ്വാരത്തില് 

വെക്കം ഒഴിപ്പ് വിരല് കൊണ്ടു” തടവി തി കുറച്ച 

നേരം കൊണ്ടു” ഇളക്കി എടു ക്കുവം൯ സാധിക്കും. രാസവസ്തുകാര 

ണമാണു' ഉറപ്ൃതെങ്കില് അതിനെ ലയിപ്പിക്കുന്നതരം മററ 

രാസവസ്ത്ൂക്കറം രപ യാഗിച്ചു” തടവുക. ഇതുകൊണ്ടും സാധിച്ചുി 

ല്ലെങ്കില് സരകയ്യമളള സാഹചയ്യങ്ങളില് ക്രടുതല് വലുപ്പമുള്ള. 

ബോറര്കൊണ്ടുതുള പ്പ ൭൦. കരണം ചെറിയ റബ്ബര് റിങ്ങോടുക്രടി 
റേറിയശേഷം റബ്ബര്റിങ്ങ് പതുക്കെ ചുരണ്ടിക്കളയുക. 

റബ്ബര് .ൂടുതട്ടിയാല് ഉ രുകന്ന പദംത്ഥമാകയാല് അധികം 
കൃടാരക്കണ്ടതായ ഉപകരണങ്ങറാംക്കു” റബ്ബര് അടപ്പ് ഉപയോ 
ഗിക്കരുതു”. ഉരുകിയ റബ്ബര് അതുകൊണ്ടടച്ച  പാത്രത്തിനെറ 
പ്രയേവിടടത്തിനറെറെ ആകൃതി യില് ഉറച്ചു പോകുന്നതുകൊണ്ട്” ഈ 
അടപ്പ് മറ൨ പാത്രങ്ങഠം അടയ്യൃഛവാന്൯ പ്രയോജനപ്പെടുന്നില്ല. 

കപ്പിികളിര നമ്മല് ലേബല് ഒട്ടിക്കല് 

രാസവന്ത്ക്ക൦ം സൂക്ഷിക്കുന്ന കുപ്പ്പികളിന്മേല് അവ ഉറം 
ക്കൊള്ളന്ന ടെ വിവരംകാണിക്കുന്ന ഒരു ലേബല് 
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ഒട്ടിച്ചിരിക്ക നം. “ലബലിനു വസ്തരുവിനന്െറ പേരു',രാസപരമായ 
ഫോര്മുല, അതിന്െറ ഗാഡത ത്രയും കായ്യങ്ങറം അവശ്യം 

സൂചിപ്പിക്കണം: വിഷവയസ്ത്ക്കളില് ത്ത വിവരത്തിനും ക്രുടിയുള്ള. 

സൂചന ലേബലില് ഉ.ണ്ടായിരിക്കും. ലേബല്. കുപ്പിയില് ഒട്ടിച്ച 
ശേഷം നനവു തട്ടി കേടുവരാതിരിക്കുവാന്൯ അതിന്മേല് അല്ലം 
മെറ്റക്” പുരട്ടണം. മെഴുക് നല്ലതുപോലെ തു രുകിപ്പുകയുമ്പോഠം 
ബ്രഷ് ഉപയോഗിച്ചു ചൂടോടെ കനംകുറച്ച് പുരട്ടകയാണു” ചെ 
യ്യേണ്ടതു”. ലേബല്ക്കടലാസ് ക്രടുതല് ദ്വാരങ്ങറം ഉള്ള തരമാ 

ണെങ്കില് വ്യക്ത മായിക്കാണുവാണ് പ്രയാസമായിരിക്കും, അതി 

നാല് നല്ല മിനു റു ഉള കടലാസ് ആയിരിക്കണം. ലേബല് 

എഴുതുവാന് ഉപയോഗിക്കേണ്ടതു”. പാരഫില് മെഴുക്” തആതൃസി 

ഡ്ധോ ത്തല്ക്കലിരയാ തട്ടുമ്പോഴല്ലാതെ ഇളകിപ്പ്ോോകുന്നില്ല. മറവ 

മിക്ക ലായനിക മേയും താങ്ങുനിത്തുവാനുള്ള കഴിവുള്ള തിനാല് 

ലേബൽ കേടുക്രടാതതെ കുറേക്കാലം ഇരിക്കും: ലേബല് മാററണ 

മെദപീല് മെഴുക് ചുരണ്ടിക്കളഞ്ഞു' ലേബല് നീക്കി കപ്പി വൃത്തി 

യാക്കീയ ശേഷമേ പുതിയ ലേബല് ഒട്ടിക്കുവം൯ പാടുള്ള 

മെഴുകിനു' പകരം വാര്ണീഷ് പുരട്ടിയും ലേബല് സംര 

ക്ഷിക്കുവം൯ സാധിക്കു. നല്ലയൊരിനം വാര്ണീഷ 20 ഗ്രാം 

സെല്ലല്ലോയ ഡ് 300 ൦. ൨. അസിററാണില് ലയിപ്പിച്ച് 

തയ്യാറാക്കാം. പഴയഫോര്ട്ടാ നെഗററീവൃയകളെ സിനിമാഫി 

തമോ എടുത്താല് ആവശ്യമായ സെല്ലല്ലോയ ഡ് കിട്ടുന്നു. 

ഈ വാര്ണ്ണ്രീഷ് തണുത്തതായിതന്നെ ബ്രഷ' കൊണ്ടു നേരിട്ട് 

ലേബലില് പുരട്ടാം. ഇങ്ങനെ ഒരുക്കിയ ലേബ്രലുകറം ആവശ്യം 

വരുമ്പോഠം കത്തികൊണ്ടു ചുരണ്ടി മാററാം. 



യി 

ഗ ഓസില് പ്രവര്ത്തിക്കുന്നതു് 

പലതരം ലഘു. ഉപ്പകരണങ്ങറം നിര്മ്മിക്കുന്നതിന്നും 

വിവിധ പരീക്ഷണോപകരണങ്ങം കൂട്ടിച്ചേരക്കുന്നതിന്നും 

ഗ്ളാസു” പ്രവത്തനത്തിലുള്ള ലഫുപരിചയം അദ്ധ്യാചകനു 

സഫായകമായിരിക്കും. ഇതു വളരെ അധികം സാങ്കേതിക 

പരിശീലനം ആവശ്യമുളള. പ്രവത്തനം അല്ല. അല്പം പരിശീ 

ലനവയം നല്ല താല്പയവം ഉ ണ്ടെങ്കില് ഇവിടെ ചേത്തിരിക്കുന്ന 

സൂചനകറം ഉ ജോഗപ്പെടത്ത്! പരീക്ഷ അശാലയില് ആവശ്യ 

മായ വളഞ്ഞ കഴലുകറം൦, ജററ കഴലുകഠം, യ്യ? കുഴലുകറം തുട 

ങ്ങിയ ലഫ്ുസാമഗ്രികശ അദ്ധ്യാപകന് തന്നത്ത-ന് നമ്മിക്കു 

വാന് സാധിക്കും. ഇത്തരം പ്രവത്തനങ്ങറം അദ്ധ്യാപകനും 

വിദ്യാത്ഥികറംക്കുംം രസപപ്പദമാകുന്നതിന്നു' പുറമേ അവരുടെ 

ശാസ്ര്ൂരസാമത്ഥ്യങ്ങളും അഭിരുചികളും വ 'കസിപ്പ്ിക്കുറ ഠന്ുഠ 

വളരേ അധികം സഹായകമാണു. 

പരീക്ഷണശാലയി ഉപകരണങ്ങറം ക്രട്ടിചേക്കുന്നതിന്നു 
റബ്ര്ട്രബ്ുകം, അടപ്പുക൦ം എന്നിവ ഗ്ളാസു' ട്രഛബു കൊ 

ണ്ടു ക്രട്ടിചേരക്കാം. ഇതിലേയ്മ്രാവശ്യമായ ഒരു പ്രവത്തന 

വിജ്ഞാനം മാത്രമേ ഈ നിര്ദ്ദേശങ്ങറം കൊണ്ടു” ഉ ദ്ദേശിംപ്പെ 
ന്നുള്ള. ഇവയനുസരിച്ചു' ശ്രദ്ധയോടെ പ്രവത്തിക്കകയാണെ 

കില് ത്ത വശൃമായ സാമഗ്രികറം നന്നാഷിതന്നെ അദ്ധ്യാപക 

നു നിര്മ്മിക്കുവാ൯ സാധിക്കും. ക്രടുതല് സകങ്മീണ്ണമായ 

ഗ്ലാസ് പ്രവത്തനങ്ങറം വിദശ്ധന്മാര ചയ്യണ്ടവയാണ്ട്. 

ഗ്ലാസിന് ചില പ്രത്യേക സ്വഭാവ വിദശഷതകറംമൃണ്ടു" 
ി ൬ 

ഹസു വസ്തുക്കളില് പ്രവത്തിക്കുന്നതിനുള്ള ക്രമങ്ങറം ഈ സ്വ 
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ഭാവവിശേഷതകളില് പ ഭംഗുരത നല്ലി 
ഗ്ലാസിനെറ ഒരു പ്രധനസ്വഭാവമാണു”. ഉരക്കുമ്പോഴ്ചം മുറിക്കു 
മ്പോഴും വള്ള ലുകറം ഉണ്ടെങ്കില് അതു” നാം ഉ ദേശിക്കാത്ത തര 
ത്തില് മുറിയുന്നു. വരകഠം വീഴാത്ത ഗ്രാസ്പ് ആണെങ്കില് . നാം 
ഉ ണ്ടാക്കുന്ന പാടില് കൂട! ജുജൂവായിതന്നെ മുറിയുന്നു. ന 
ഒരു നിശ്ചിത ഭൂരവണാങ്കം ഇപ്പ. എന്നാത ആതു ചൂടാക്കു 
്വോറം മുൂടുവാവുകയും ഉരുകുകയും ചെയ്യുന്നു. ഒരു കുചാല്ക 
മാകയാൽ താപനിലയില് ച്ചെടടെന്നുന്ദാകന്ന വ്ൃത്യാസത്ങറം 
പ്ൃദേശിക സങ്കോച വികാസങ്ങം ക്കു കാരണമാവുകയും ഗ്ലാസു 
തുടയുകയും ചെയ്യുന്നു. ഈ സ്വഭാച വിശേഷതകറം ഗ “ജാസി 
ന്െറ ഇനദത്തയം ആശ്ര യിച്ചിരിക്കുന്നു. സോഡിയം ഗ്ളാസു” 
വേഗം ഉരുകുന്നതും മുറിയുന തുമായ ഇനമാണ് മറ൨ തരം 
ഗ് ളാസു” ക്രുടുതല് താപനിരോധ ശക്തിയെ താകയാല് ഉരു 
ജവാനും. വളയ്മുവാനും ക്രൂടുതല് ഉയന്ന താപനില ആവശ്യ 
മായി വരുന്ന. ഏതു ഇനം ഗകാസായാലും അതുമായി ചെരു 
മാവമ്പോഠം മുറിവു പറവവാനും പൊടിത്തെറിക്കുവാനും സാ 

ഭ്ധൃതകറം ഉള്ള തൂകൊണ്ടു ഗ് കാസു വ വത്തനങ്ങം വളരേ 

ഗളാസ് വ്ധീറരകരം മുറിക്കേണ്ടവിധം. 

അക്വേറിയം ജ൪, സ്സറൈഡുകഠം, ഗ്രൌണ്ടു” ഗ്ളാസു” 
സ്ക്രീന്, കലിഡോസ്യപ്പേ് ചെ രിസ്ത്ലാപ്പ തുടങ്ങിയ ചല 
തരം ഉ. പകരണങ്ങറം ഉ്ടാക്കുന്നതിന്നു് ഗ്ളാസു ഷീറ൨കഠം 

കര് അളവുകളില് മുറിച്ചെടുക്കേണ്ടിവരുന്നു. ഒരു 
ഗ് ളാസു” കട്ടറിന്െറ സഫാ വര്ത്താടു' കൂടി ആവശ്യമായ അള 

വില് ഗ്ളാസു” പ്പേയ ൨൨൭൦൦ മുറിച്ചെടുക്കാം. ആവശ്യമായ 

അള വുകഠംക്കനുസരിച്ച സ്നേരരവച്ചു 'ഗ ളാസു പ്ലേററില് ഗ്ലാസ് 
കട്ടറിനെറ മുന ഉപയോഗിച്ചു” ഒരു ടടജുരേഖ വരയ്മ്ഛക. 

പിക് 
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്് യ് 
ഴി $ കി ന് 81 

പ്പേററ് മറിച്ചിട്ട് വരച്ച രേഖയടെ മീതെക്രടി ഗ്ളാസു്ക 

ട്ടറിനെര മരപ്പിടികൊണ്ടു” പതുക്കെ മുട്ടിയാല് വരയില്തന്നെ 

ഗളാസുഷീറാ” മുറിയുന്നു, അങ്ങിനെ മുറിഞ്ഞില്ലെങ്കുില് ഷീറ൨ 
നിവത്തിപ്പി ച്ച്” രണ്ടു തള്ളവിരലും വരയുടെ ഇരുവശത്തും 

ഷീററിനന്െറ മവഭാഗത്തായി വരത്തക്കവിധം ഉറപ്പിച്ച് ചെറ 

ശക്തിയേടെ ഇരുവശത്തേയ്മുകം വലിച്ച അകറ൨ക. പ്പേററ് 

വരയില്ക്രടിത്തന്നെ മുറിയുന്നതാണു'. ഈ കഷണങ്ങം ചെവ 

താക്കണമെങ്കില് വീണ്ടും മുറിക്കണം. ഇങ്ങനെ ഗ്ളാസ് പ്പേ 

റ൨ മുറിക്കുമ്വോഠം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ടു”. ഒന്നാമ 

തായി ദദിററില് വരകളൊ മുരസ്സ്റലുകളൊ ഉ ണ്ടായിരിക്കരുതു . 

മുറിക്കുവാനാഷി ഉണ്ടാക്കുന്ന പോറല്വര ട്ടുജുവും ഠ് ളാസിന്റെ 
തടനീളം ഉള്ളതമായിരിക്കനം. വര അളവിന്നു കണക്കാക്കി 

ഷീട്ടിന്െറ നടുക്ക് നിത്തരുതു". അളവിന്നനുസരിച്ചു” ചെറുതാ 

[ ക്ദവാ൯ വീണ്ടും മുറിക്കണം. മുറിക്കുവാന് ത്രമിക്കുമ്പോഠം 

ക്രടുതല് ബലം പ്രയോഗിക്കുരുതു”. ക്രത്തമുനകളൊ മൂര്ച്ചയുള്ള 

അരികോ തട്ടി പരിക്കു പററാതെ ശ്രദ്ധിക്കണം. പ്ലേറവ് മുറി 
ക്ഷമ്പോ€ം ഉണ്ടായേക്കാവുന്ന ചെറ ഗ് ളാസുതരികറം നിലത്തു 

വീഴാതെ ഒരു കടലാസിലേ മറ്റേറാ ശേഖരിച്ചു” ദൂരെക്കളയണം. 
ചെറ. ഗ ളാസു കഷണങ്ങളും മേശസ്റ്റ, റദത്താ മുറിയിലൊ കീട 
ക്ദവാ൯ ഇടയാകരുതു”. 

ഗ്ലാസു” ട്യൂബുക?ം മുറിക്കുന്നതു 

ഉപകരണങ്ങറം തമ്മില് ക്രട്ടിച്ചേക്കുന്നതിന്നു” തുതകന്ന 
പലവ്യാസര്ത്തോടു ക്രടിയ ഗ ളാസു കുഴലുകഠം പരീക്ഷണശാല 
യില് ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഇവ കുറഞ്ഞ താപനിലയില് മുദവഠ 
കുന്നവയും വളയുന്നവയും ആയിരിക്കന്നം. 4 മുതല് 8 മീ. മീ. 

വരെ വ്യാസമുള്ള ഗ്കാസു'ക്കുഴലുകഠം തുക്കി വാങ്ങുവാന് കീട്ടു 
ന്നതാണ്. ഗ്ളാസു”ക്കുഴലുകളുടെ ഭിത്തികഠം 1.3 മി, മീ. 
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കട്ടിയുള്ള വയായിരിക്കണം. കുഴലുകഠം തിരഞ്ഞെഴുക്കുമ്പോഠം പല 
വണ്ണത്തിലുള്ള വ നോക്കി എടുക്കണം. കാ്പ്പില്ലറി ട്യബുകളുടെ 
ആവശൃത്തിനു” അല്പം കട്ടിയുള്ള ഉ റംവ്യാസം കുറഞ്ഞ ഭിത്തി 
കളോടട” ക്രുടിയ കുഴലുകളും തആവശ്ൃമായ' രിക്കും. ഒരേ നീള 
ത്തിലുള്ള കുഴലുകഠം പ്രത്യേകം കെട്ടാക്കി കടലാസില് പൊ 
തിഞ്ഞു സൂക്ഷിച്ചു വയ്മ്ണം. 

ആവശ്യമനുസരിച്ച് ഗ് ളാസു്” ട്ര ബുകരം പല വലുപ്പ 

ത്തില് മുറിച്ചെടുക്കേണ്ടതായി വരുന്നു ആവശ്യമായ നീളം 
സ്തന കൊണ്ടളുന്നു” നിശ്ചയിച്ചു” ട്യബിന്മേല് വേണ്ട സ്ഥാന 
ത്തു” ഒരു ത്രികോണ അരം ഉപയോഗിച്ചു ഒരു മുറിപാടു” ഉണ്ടാ 

ശ൭കെ. കുട്ടിയുള്ള ഭിത്തികളാണെങ്കില് ഈ മുറിവു” ഭിത്തിയുടെ 

പകതി ആഴംവരേ എത്തിയിരിക്കണം. വണ്ണം കുറഞ്ഞ കഴലു 

കളില് രണ്ടു മൂന്നു ഉരസല് കൊണ്ടു” ത്തവശ്ൃമായ മുറിചടേ 

കിട്ടും. മുറിപാടു” ഉണ്ടാക്കിയശേഷം കുഴല് കയ്യിലെടുത്തു 
 തള്ളവിരലുകഠം മുറിവിന്െറ മവഭാഗത്തു” ഇരുവശത്തും വരത്ത 
ക്കവിധത്തില് ടബ് ഇരുവശത്തേക്കും അല്ലം വലിച്ച് ഒടിക്കു 

വാന് ശ്രമിക്കുക. അധികം ബലപ്പയോഗം പാടില്ല. ചെവ 

ബലം കൊണ്ടു” മുറിയുന്നില്ലെങ്കില് വീണ്ടും അരംകൊണ്ട്രാകണം. 

മുറിച്ചകഴിഞ്ഞാല് അററങ്ങം ജ്വാലയില് പിടിച്ചു മിനുസ 

മാക്ഷണം. 

വളവുള്ള കുഴല് വളുവില്നിന്നും അല്ലം. അകലെയായി 

മുറിക്കുന്നതിന്നു” വളവിനെറ ഉഠംഭാഗം രാകുകയാണു നല്ലതു. 

ഒരു ചെറിയ അററമാണു്. മുറിച്ചകളയേണ്ടതെങ്കില് കൈകൊ 

ണ്ടു_പിടിച്ച മുറിക്കുവാന് മാത്രം നീളമുണ്ടാവുകയില്ല. അപ്പ്ോഠം 

ടയൃബിനു' ചുറ൨ം അരംകൊണ്ടു” ഒരു വരയുണ്ടാക്കുക. ഈ വര 

യിന്മേല് ല്ലിടാക്കി പഴുപ്പിച്ച ഒരു ഗ്ളാസു റോഡിന്െറ 
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അററം കൊണ്ടു” തൊട്ടക. കുഴൽ മുറിഞ്ഞില്ലെകകില് ഒരു തൂകള 

ജല്വം ത വരില് ഇററിക്കുക. കുഴ വരയില് വച്ചുതന്നെ. 

മുറിയുന്നതാണ്ട്. 

ചിത്രം 29 ഗ്ളാസുട്ബു” മുറിക്കുന്നതും 

അററം മിനുസ്തപ്പെടുത്തുന്നതും 

വ്യാസധ്യം കട്ടിയും രയ്രൂട്ടതലുള്ള കുഴലുകറം മുറിക്കുന്നതിന് 

ചുവടെ ചേത്തിരിക്കുന്ന രീതികഠം സ്വീകരികേ. 
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ി 1. ട്യബിന്െറ ചെറിയഅററം മുറിച്ചുകളയുന്നതിന്നു 
മുകളീല് നിര്ദ്ദേശിച്ച രീതി പ്രയോജനപ്പടുത്താം. ഒരു പ്രവ 
ശൃ ശ്രമിച്ചു മുറിഞ്ഞില്ലെങ്കില് രണ്ടാമതും ചടാക്കിയഗ്ളാസു 
റാഡ് കൊണ്ടു” തൊടിയിക്കുക. വേണമെങ്കില് ജലം ഒഴിക്കുക. 
കുഴലുകറം ഒരിക്കലും അവത്തു” (ഈന്നു'! മുറിക്കുവാന് ശ്രമീ 
ക്കരുത്”. 

2, മുറിക്കേണ്ടതായ കഴലിന്െറയേം കുപ്പപിയുടെയോ 
ി ഫ കാസ്ത്രിന്െറയോ ഭിത്തികളില് മുറിക്കേണ്ട സ്ഥാനത്തു” ത്രി 

കോണ അരം ഉപയോഗിച്ചു കുറവമായി ശ്രദ്ധയോടെ ഒരു നല്ല 
വര വരയ്യഛക. ഈവരയിന്മേല് ഉയന്ന ത:പനിലയുള്ള ഒരു നേ 
ത്തജ്വാല (ബ ളോപൈപ്പ്് ജ്വാല നല്ലതാണു. കൊണ്ടു” ചൂടാ 
ക്ക, കുഴരു തിരിച്ചുകൊണ്ടീരി ണം. നല്ലതുദപാലെ ൂടാക 

മ്പോ€ം ബ്ളോപൈപ്പ്് ജ്വാലയില് നിന്നും മാററി വായു ഈ 
റി 4 വരയിന്മേല് തട്ടിക്കുകുയോ ഒരു ഡോപ്പുര് ഉപയോഗിച്ചു” രണ്ടു 

തുള്ളി ജലം ഇററിക്കുകയാ ചെയ്യുക. ഉപകരണം വരയില് 

തന്നെ മുറിയുന്നു. 

8, ഉപകരണത്തിനു ചുറ൨മായി! അരംകൊണ്ടു വൃത്തി 

യായി വരയുക ക. ഇതിന്െറ ഇരുദാഗത്തൃം 2-5 മി. മീ. അകല 

ത്തായി ഏതാനും ചുററ' ഫിരുററര് പ്പേപ്പുര ചുററി നനയ്യക്ക. 
മുറിപാടു” നേത്ത, കൂട ക്രടുതലള്ള ബ്്ള്ളോ പൈപ്പ് ജ്വാല 

കൊണ്ടു” .ൂടാക്കുന്നും വികാ സവയ ത്യാസംമൂലം വരയില് വച്ചൂ 
തന്നെ കപ്പി മറ യന്നു. 

4. കപ്പ്യിയുടെ ഒരു ഭാഗം മറിച്ചു കതുയുന്നതിനു' ത്തൃദ്ൃ 

ഒരു മുറിപാടു” ഉണ്ടാക്കുക അടിഭാഗം ശക്തിയായി ചൂടാക്കിയ 

ര്ശഷം അല്ലംറെള്ളം ഒഴിച്ചു അടി പൊട്ടിക്കുക അടി പൊട്ടി 
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യുണ്ടായ ഈ വിള്ളല് ലൃട്ടപറുപ്പിച്ച ഗ്ലാസുറോവ” കാണ്ടു” 

തതാടുവിച്ചു് നാം ഉണ്ടാക്കിയ മുറിപട്ട് വരേയും ശേഷം മുറിപാ 

ടിര ക്രടിയും മുമ്പോട്ട നീക്കുക, ഇങ്ങനെ നാം ഉദ്ദേശീച്ച സ്ഥാ 

നത്തുതന്നെ കുപ്പി, വൃത്തിയായി മുരിക്കാം. ഇങ്ങനെ തയ്യാറാക്കിയ 

ഉപകരണം ബല് ജാറായി ഉ പയോഗിക്കാവുന്നതാണ്ട . 

ി 6. വിദ്യ, ക്തി കിട്ടുമെങ്കില് ഒരു ഇലക “ട്രിക് ഗ്ലാസു 

കട്ടർ ഉപയോഗിച്ചു” ഉ പകരണങ്ങ൦ം ആവശ്യമുള്ള സ്ഥാനത്തു” 
മുറിക്കാം. ഒരു വിദ്യത ഗ്ലാസ് കട്ടര് വളരെ ലളിതമായി നിര് 
മ്മിക്കാവുന്നതാണ്ട്. 

ആവശ്യമായ വസ്ത്ക്കഴം 

ചിത്രം 24. വ്ദൃത ഗ്ലാസ്സ് കട്ടര് 
കൂ) രണ്ടു് ബോഠാടടക൦ം 

2) 8” നീളമുള്ള 000 വാട്ട” ഹീററര്കമ്വി 
പ) വാഷര് റ) വിദ്യ കമ്പികഠം ൫൭) കുപ്പി 
[) കുപ്പപിയില്ലരച്ചവര ഇ) മര സ്റ്റാന്ഡ് 
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ആദ്യമായി കുപ്പി മുറിയേണ്ട സ്ഥാനത്തു് കപ്പ്യിക്ക' ചുറ൨ 
മായീ ഒരു മുറിപാട്ട” ഉണ്ടാക്കുക. ചിത്രത്തില് കാണുന്നതു പോ 
ലെ ഈ വര ഹീററര് കമ്പിയുടെ നേരെ മുകളില് വരത്തക്ക 
വണ്ണം കുപ്പി പിടിച്ചു” തിരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. ഹീററര് കമ്പി 
യിരു കുപ്പി തൊടരുതു”. കമ്പിയില് ക്രടി വിദ്ൃതി പ്രവഹഫിക്കു 
സമ്പോറം കമ്പി പഴുക്കുകയും കുപ്പി ചട” സ്വീകരിച്ച് വരയില് 
തന്നെ മുറിയുകയും ചെയ്യുന്നു. നല്ലതുപേലൈ ചൂടാകദമ്പോം 

കുപ്പിയിലെ വരയിന്മേല് ഏതാനും തുള്ളി ജലം ഒഴിച്ചാല് 
വ'കാസവ്ൃത്യാസംകൊണ്ടു” കുപ്പി വരയില്തന്നെ മുറിയും. 

ഉ പകരണം പ്രവത്തിക്കുമ്പോറം ദബോഠട്ടിലോ ഹീററര് കമ്പി 
യിലോ കൈ തട്ടിയാല് അപകടകരമായി ഷോക് തട്ടുന്നതാണു'. 

ഈ ഉപകരണം കുട്ടികം ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കുകയാണെ' 

നല്ലതു്. ഉപയോഗം കഴിഞ്ഞ ഉടനെ ഉപകരണം വിദ്യൃത് 

ബന്ധത്തില് നിന്നും വേരച്ചെടുത്തി വഷ്മ്ണം. 

ഗ്ലാസു” കുഴലുകളുടെ അററം മിനുസപ്പെടടത്തല് 

മുറിച്ച €ദാസു” കുഴലുകളുടെ അററം മുര്ച്ചയുള്ള താണെ 

ങ്കില് ഇവകടത്തിവയ്യു വാന് ഉപയോഗിക്കുന്ന റബ്ബര്ട്ബ്ുകം, 

അടപ്പ്ുകഠം മുതലായവ കേടുവരുവാ൯ അവ ഉപയോഗിക്കുന്ന 

വക്കു” മുറ1ീവു പറവവാനും ഇടയുണ്ടു൦. അതിനാല് കുഴല്യകറം 

മുറിച്ചുകഴിഞ്ഞ ഉടനെ അവയുടെ അററങ്ങറം മിനുസ്സപ്പെടു 

ത്തണം. വെള്ളത്തില് നനച്ച അററം അരംകൊണ്ടു സാവധാനം 
ക 

രാകി മിനുസപ്പെടുത്താമ എന്നാല് ഒരു ജ്വാലയില് കാണില്ല 

മീനു സപ്പെടത്തുന്നതാണു നല്ലതു”. ഇതിനു മിനുസപ്പെടുത്തേണ്ട 

അററം ജ്വാലയില് പിടിച്ച” തിരീച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം. ( ചിത്രം 

നോക്കും: ) അഗ്രം ഉരുകിതുടങ്ങിയാല് കുഴല് ജ്വാലയില് നിന്നും 

മാററി സാവധാനം തണുക്കവാ൯ അനുവദിക്കുക വ്യാസം 



98 

വളരെ കുറഞ്ഞ കുഴലുകളാണെങ്കില് വളരെ കുറച്ചു ദനരംമാത്രം 

ജ്വാലയില് കാണിച്ചാല് മതിയാകുന്നതഞണ്ട്. 

ളും 

ഉ പകരണങ്ങറം പരസ്സറരം ഘടിപ്പിക്കുന്നതിനു' വളഞ്ഞ 

൫0ാസു കുഴലുകറ. പ്രദയാജനപ്പെടു നനു. പല ആവശ്യങ്ങറംക്കും 

ഇവ വൃത്ൃസ്ഥ കോനുകങള്ളില് വളക്കേണ്ടി വരുന്നു, പൊതുവില് 

പല ആവശ്യങ്ങറം9ം 1,” വളവുകഠം മതിയാകുന്നതഠണു'. 
രണ്ടുപകരണങ്ങറം ഗ്ലാസു'” കുഴലുകഠംകൊണ്ടു് ബന്ധിപ്പിക്കു 

മ്വോറം പ്രത്യേക അസൌകയ്യങ്ങഠം ഇല്ലെങ്കില് ഗ് ളറസുകഴലു 

കളുടെ ഇടയ്ക് ഒരു ചെറിയ റബ്ബര് ട്യുബു ഘടിപ്പിക്കുന്നതു 

ഇളക്കംമൂലം കുഴല് പൊട്ടുന്നതു” തടയുന്നു. 

ടബ് ൨ളയ്യവാന് തുടങ്കുന്നതിന്നു” മുന്പു” ഒരു ആസ" 
ബ ഡുറേറാസ് ഷീററില് തആആവശ്യമായ കോണിനന്െറ (വള 
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വിന്െറ) രൂപം വരച്ചു വയ്കുക. സ്റ്റിരിറവ ലായ്ഖധിന്െറ തിരി 
അല്പം നീട്ടി നല്ലതുപോലെ പരത്തിവച്ചശേഷം കത്തിക്കുക. 
കഗലിനെറ വളയ്യ്ലേ,ണ്ട സ്ഥാനം ജ്വാലയുടെ ഏററവും ചുടല 
അഗ്രഭാഗത്തു പിടിച്ച് കുഴല് തിരിച്ച കൊണ്ടിരിക്കുക. ഗളാസു് 
മുദുവായി തുടങ്ങുമ്പോഠം കുഴല്, ആസു ബസു” റേറാസ്ഷീററില് 
വച്ചു ചെറിയ ബലത്തോടുക്രടി വളയുക. വേണ്ടത്ര വളഞ്ഞി 
ല്ലെങ്കില് വീണ്ടും ചൂടാക്കി പ്ൃരവായശേഷം വളയ്യയയക. വളകക 
മ്വോഠം അധികം ബലം വ്്യോഗിക്കരുതു്. വേണ്ടത്ര വള 
ഞ്ഞാല് ട്യബു” മറെറാരു ഗ്ളാസ് ്ര.ബിന്മേല് വച്ചു തണു 
ക്കുവാന് അനുവദിക്കുക. സ്റ്റിരിറവ ലാമ്പിനു പകരം ബുണ് സെ 
മെക്കര്, ടൈക്കു എന്നീ ബര്ണറ ൭൦. ഉ പയോഗിക്കാവുന്ന 
താണ. 4” ദഗലുകഠം വളക്കുന്നതിനു കഴലിനെറ നടുഭാഗം 
ക്രടുതത നീളത്തില് ചൂടാക്കണം. ഉ€ംവ്യാസം ക്രടുതലുള്ള ട്രംബുക റം വളക്കുന്നതിനു്* അവയ്ുകത്തു" നനവില്ലാത്ത പൊ 
ടിമണത നിറച്ച് ചൂടാക്കണം. മണല് ഉള്ളതുകൊണ്ടു? കുഴല് 
ഇ.രുകുമ്വോഠം പുളിഞ്ഞു പോകാതെ സൂക്ഷിക്കുന്നു. ഗ്ളാസു” 

പ്ര 

[നി 

ക്ല സ 
; ഹ; ! 

സ്സ യു സല ക്: ന ക്ക് ന് ക് ര രു ു, റി റ് പ്ല്ട്പ്ര്പ്ല്ടാ റ ടാ ചി ത് റ 
് ു ത്യ നീ പി [റി ന ക് പട 

റ ള് സ്സ പ ഴ് 4 
ഡല് 

റി കം സ്ലം റ് 
യ ര് റു ി -) 

ം 
ലാ. 

ലിത്രം 20 

ചുരുളാക്കി വളക്കേണ്ടിവരുമ്പോ€- ലി; പ്രത്യേകരീതി 
അവലംബിക്കണം. ആദൃം കുഴല് ഒരു പുകയന്ന ജ്വാലയില് 
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പിടിച്ചു് കരിപിടിപ്പിക്കുക അതിനു ശേഷം ജ്വാലയില് 

ശക്തിയായി ചൂടാക്കുകയും മൂദവാകദമ്പാഠം ഒരു ഗളറസു് 

റോഡിന്മേല് പലുററകയും ലെയ്യുക. പുക പിടിപ്പിക്കുന്നതു 

കൊണ്ടു” ചുറവവാന്൯ ഏളപ്പമായിരിക്കും. ഇത്തരം വളക്കല് 

അല്ലം പരിചയം കൊണ്ടു” നേടേണ്ട സാമത്ഥ്യമാണു. 

കാപ്പില്ലറി ടൃൃബുകളും ജററ്ടൂബുകളും 

സാധാരണ ഗ് ളാസു”കുഴലുകറം ഉപയോഗിച്ചു” വാഷ് 

ബാട്ടിലിനും മ൨൨൦ ആവശ്യമായ ജററ് ട്രബുകഠം നിമ്മിക്കാം 
സാമാന്യം കട്ടിയള്ള ഭിത്തികളോടട' ക്രടിയ ഒരു ഗ ളാസു” 

കഴല് തിരഞ്ഞെടുത്തു” ശക്തിയേറിയ ഒരു ജ്വാലയില് ചുടം 
ക്ടന്നു. ചൂടാശ്കമ്പഠേം കഴല് തിരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം. നല്ല 

വണ്ണം എടാകദമ്പോഠം ഗ്ളാസു മൃദുവായിതീരുകയും കഴല് 

_ ചൂടായഭാഗത്തു” വളയുവാ൯ പ്രവണത കാണിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. 

ഈ ഘട്ടത്തില് അത്ത് ജ്വാലയില്നിന്നും മാററി തിരിച്ചുകെം 

ണ്ടു തന്നെ സാവധാനം ഇരുവശരത്തേയ്മൂക്ടം വലിച്ചുകറവക. 

 കുഴതനീളുകയം അററം ക്രരര്ത്ത രണ്ടു കുഴലുകളുാായി മുറിയുകയും 

ചെയ്യുന്നു. ക്രരത്ത അററത്തു' ദ്വാരമില്ലെങ്കില് അററം അല്ലം 

പൊട്ടിച്ച് കളയുക. രണ്ടററവും൦ ജ്വാചയില് കാണിച്ചു മിനു 

സ്റ്റമാക്കുക. 

സാമാന്യം നീളമുള്ള ഗ് ളാസു കഴല് എടുത്തു് ജറവട്ബ്ബ് 
വലിച്ചശേഷം ആവശ്ൃത്തിന്നനുസരിച്ചു മുറിച്ചെടുക്കുന്നതാണു് 
ക്രടുതല് സൌകയ്യം. നല്ലതരം ജറവ് ട്യ,ബുകഠം ഉണ്ടാക്കുവാനും 
അല്പം പരിചയം തആആവശ്യമാണു . ഇങ്ങനെ തയ്യാറാക്കിയ 
കുഴലുകഠം വാഷ ബാട്ടിലിനും വാതക നിരഗ്ഗമനക്കു ഴലുകളായും 
ഡ്ഡാപ്പറായും ഉച..യോഗിക്കാാ. 
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കാപ്പില്ലറി ടൃ,ബു' ഉണ്ടംക്കുന്നതിന്നും ഇതുപോലെ ട്യബു” 
കറപ്പ അധികം നീളം ചൂടാക്കുക. മുഴുവന് ഭാഗവും മൃദുവായ 

തും) യു 

ചിത്രം 27 ജറവ ഭൃ നിര്മ്മിക്കുന്നതു”. 

അവസരത്തില് വലിച്ചു നീട്ടുക. ചൂടായഭാഗം വണ്ല്ലം കുറഞ്ഞ 

കാ്റ്യില്പറിട്യ ബായിക്കിട്ടുന്നു. ഇതിനുശേഷം ഇരു വശങ്ങളി 

ലെയും വണ്ണം ക്രുടിയ കുഴ്ലുകറം മുറിച്ചുകളുയാവുന്നതാണ. 

ട്ര്യു വലിച്ചു നീട്ടമ്പോഠം ടടുജുവായി തിരശ്ചീന ഭിശയില് 

തന്നെ വലിക്കുവാൻ പ്രത്യകം ശ്രദ്ധിക്കണം. 

ഗ്ളാസില് പ്രുവത്തിക്കുമ്വോറം പൊള്ള ലേല്ല്രാതിരിക്കു 

വഠന് ശ്രദ്ധിക്കണം. ചൂടാ ദഖിയ ഗ"ളാസുകഴ ലുകളും മറവം തണു 

ക്കുവാന് കുറച്ചുനേരം ഫ്എീഴുക്കും. തണുക്കുന്നതിനു മുമ്പ് അവ 

യെതൊട്ടാല് കയ്യില് ശക്തയായി പൊള്ളല് ഏപ്പൃന്നു. 
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അനിലിക്കല്._ (നമ്പി 
തയി 

ചൂടാക്കിയ സക മറവം വേഗം തണുക്കുന്ന 

തിന്നിടയായറല് അവയില് ചെറിയ വള്ള ല്യകഠം ളന്ടാകുന്നു. 

. ഇതു” തടയുന്നതിന്നായി കഠിനതാപത്തിനു വിധേയമായ വസ്ത്ൂ 

കുറ പ്പനേരത്തേയ്മച ജ്വാലയുടെ അടുത്തു തന്നെ വയൂക്ന്നു. കുറ 

പൃകഴിഞ്ഞു” ഇതു പുകയുന്ന ജ്വാലയില് അല്ലം ചൂടാക്കി സാവ 

' ധാനം തണുക്കുവാന് അനുവദിക്കുക ഈ ക്രിയയാണ് അനീ 

 ലിക്കരു. 

ഗ്ളാസ് ഉപകരണങ്ങളില് ദ്വാരം തയ്യല്... 

ലി റ ടം 

ആവശ്യമായ വസ്ത്രക്ക ഠം: 

1. ഒരു ത്രികോണ അരം. 

2.” അല്പും ടര്പെ൯ടൈന് 

ലിം, കുറച്ചു് കര്പ്പൂരം. 

ഒരു ചെറിയ പാത്രത്തില് അല്ലം ടര്പ്പന്ടൈന് എടുത്തു" 
അത്രില് കുറച്ചു” കര്പ്പുരം ലയിപ്പിക്കുക. ഒരു ചുററികകൊണ്ടു” 
അടിച്ചു” ഒരു ത്രികോണ അരത്തിന്െറ് അഗ്രഭാഗം പൊട്ടിച്ച 

 കളുയുക പി അരത്തിനെറ അഗ്രഭാഗത്തു' ക്രത്തമുനകഠം ഉണ്ടാകുന്നു. 

ഇവയില് ഒരു മന ടര്പെ൯ടൈന്---കര്പ്പരം മിശ്രിതത്തില് 
മുക്കി ദ്വാരം തുഉക്കേണ്ട ഭാഗത്തൂ”വച്ച് ചെറിയ ബലത്തോടു 
ക്രടി തളയൂക്ഛക. ദ്വാരം മവവശത്തു് എത്താറാകുമ്വേ രം 
സാവധനം ശ്രദ്ധയോടെ തിരിക്കണം. ദ്വാഠം പുത്തിയായ'ക്ക 

്] റ ഴിഞ്ഞഠല് ടര്പ്പെന്ടൈനില് മുക്കിയ ഒരു പല സാറി 
ി ൭ പ്ല ഉപയോഗിച്ചു ദരം വലൃതാ 38കയം മിനുസപ്പയെതു 

കയ്യ ട്ചപ്പണം, 



98 

ശക്തിയുള്ള നേത്തജ്വാലകൊണ്ടു” ചൂടാക്കിയും ഗ് ളാസു 
പകരണങ്ങളില് ദ്വാരം തൂളയ്ക്ാം. ഗ്ലാസു” യ 
ഒരുവശത്താണു ദ്വാരം വേണ്ടതെില് ബോ പൈപ്പൂജപഠല 
ഉ പയേഠഗിക്കാം. ബേ “കാപൈപ്പ്ിതു ലി വായു കടത്തുന്ന 

ചിത്രം 28 ഗ്ലാസു് ഉപകരണത്തില് ദ്വാരം തുളക്കുന്നതു”. 

തിര ഫൂട്ട് ബെല്ലേദേസാ ഒരു വിപ്പിച്ച ഫുട്ട്ബാഠം ബ്ളാംഡ 
റോ ഉപയോഗിക്കാം. ഉപകരണം വായനിബദ്ധമായി അടച്ച 
ശേഷം ബ് ളേപ്ൈപ്പ്പിനെറ ക്രത്തജവാല തുളയ്യലേണ്ട സ്ഥാനത്തു 

സ്ഥിരമായി തട്ടത്തക്കവിധത്തില് പിടിക്കുക ഗ്ളാസു” ഉരുക 
കയും ഫാസ്പ്രിന്നകത്തുമ്ള വായു ചൂടുകൊണ്ടു” വികസിക്കുന്നതി 

നാല് മര്ദ്ദം കരേണം ഈ സ്ഥാനത്തു” ഒരു കുമിള ഉണ്ടാവു 

കയും ചൊമ്മുന്നു. ഇതു് പൊട്ടി മു൯പ്പു് ചേത്തതു"പോലെ 

അരം തുപയോഗിച്ച വലൃത്ക്കേ! മിനുസ്്റപ്പെടുത്താം. 

ഒരു ടെ, ടച്ൃബിന്െറ അടിവശത്താണു ദ്വാരം തുളയ്യേ, 

ടട ഭതെജ്കിര ജ്വാലയുടെ ഏററവും കൂട്ള ഭാഗത്തു” ഈ ഭാഗം 
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പിടിക്കുക. ഗ് ളാസു” ഉരുകിത്തുടങ്ങു ന്വോഠം ജധാലയില്നിന്നും 

മാററി ടെസ്റ്റ് ട്യബില് ഉത്ക. അപ്പ്യോഠം മു ജകിയഭാഗം കട്ടി 

കുറഞ്ഞ ഒരു കുമിളയായി വികസിക്കുന്നു. ഇതു” പൊട്ടിച്ച 

കളഞ്ഞു” ടെസ്റ്റ് ടബ് ജപ ല്യില്പിടിച്ച. ദ്വാരം മിനുസപ്പെ 

ത്താം. 

രണ്ടു" ഗ്ലാസ”കുഴലുകഴ തമ്മില് യോജിപ്പിക്കല് 

1. ഒരേ വ്യാസത്തിലുള്ള രണ്ടു കുഴലുകളുംണെങ്കില് യോ 

ജിപ്പിക്കേണ്ട അററങ്ങറം രണ്ടും വൃത്തിയായിമുറിക്കുക. ഇവ ജ്വാ 

ലയില് പിടിച്ച” മൂടാക്കക. ൭രുകിതുടങ്ങുമ്പവോം രണ്ടു കഴലു 

കളും ഒരു ആസു ബസു റേറാസ് ഷീററില് വ ച്ച് ഉരുകിയ രണ്ട 

ററവും ചേക്ട കം. തിരിക്കുക യോ അമത്രുകയോ ചെയ്യരുതു്. അ 
ററങ്ങറം വിടവ“വരാത്ത വിധ മതില് യോജിപ്പിദണൈം. സന്ധി 

സ്ഥാനം നല്ലതുപോലെ ഉറച്ച കിട്ടവം൯ ഇതു” ഒന്നുകൂടി ചൂടാ 
ക്ദക. കട്ടിക്രടി ദവരേ: അടഞ്ഞു പോകാതിരിക്കുവംന് കുഴലിന്റെ 
ഒരററം അടച്ചുപിടിച്ച് മറെറ അററത്തുക്രടി പതുക്കെ ഈതുക. 

“1 ' കഴലുക0ം ഉണ്ടാക്കുവാന് 

ത്ൃദ്യം ഒരു നീണ്ട കഴല് എടുത്തു 
അതിന്െറ നടുഭാഗംചൂാക്കി ഒരു ചെ 
റിയ ഭപ്വാരം ഉണ്ടാക്കുക. തുടന്നു” ഈ 

ദപാരത്തിനെറ സ്ഥാനവും ക്രട്ടിച്ചേക്കേ 
ഞ്ട മറെറക്കുഴലിന്െറ അററവൃം കൂടാ 

ക്കി മുകളില് സൂചിപ്പിച്ചപോലെ യോ 
ജ പ്പിക്കുക.ആദ്യത്തെ കുഴല് 7 പോലെ 
൨ളച്പശേഷം രണ്ടാമത്തെക്കഴല് യേം 
ജിപ്പിച്ചാല് ന ട്യബ്യകുളും ഉണ്ടാക്കാം: 

ചിത്രം 29 1 കഴുത 
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2. വ്യത്യസ്ഥ വ്യാസങ്ങളുള്ള കുഴലുകം യോജിപ്പിക്കുന്ന 
തിനു തആആദ്യം അവയുടെ അററം ഒരേ വ്യാസമുള്ള താക്കുകു. ഇതി 

നു വലിയ ടൃബിനന്െറ അററം ഉരുക്കി കാർര്ബണ്റാഡ് കൊണ്ടു" 

തട്ടി ക്രര്പ്പിച്ചു് ഒരു :ദകോണ്' (0൩൦) പോലെയാക്കുക. രണ്ടാ 
മത്തെ ട്ൃുബിന്െറ അററം ചൃടാക്കി ക്രത്ത കാര്ബന്ണ്റാസു് 
കൊണ്ട കുത്തി ഉ റംവ്യാസം വര്ദ്ധിപ്പിക്കുക. രണ്ടു കുഴലുകളുടെ 

യും വ്യാസം ഇങ്ങനെ ലമാ മുന്പറത്തെേപോലെ അവ 

യോജിപ്പ്ിക്കാഠ. റ 
& 

പി 
ടെസ്റ്റ് ട്യബ്യകഠം, ൨ ളാസ് ക്ഷുകറം തുടങ്ങിയ ദൈനം ദിന 

ഉ പയോഗത്തിലിരിക്കുന്ന ഗ്ളാസ് ഉ പകരണങ്ങം കുറച്ചകാലം 

കഴിഞ്ഞാല് ജലവും ബ്രഷും ഉപയോഗിച്ചു കഴുകുന്നതു കൊണ്ടു 

മാത്രം വൃത്തിയാകുന്നില്ല. അങ്ങനെയുള്ള അവസരങ്ങളില് അവ 

യെ താഴെ ചേത്തിരിക്കുന്ന രീതിയില് വൃത്തിയാക്കാം. 10 മ! 

ലീ. ഗാഡസംംഫ്യറിക് തആസിഡിനോടു” 95 മി. ലി സോ: 

ഡിയം ( പെട്ടോസിയം) ബൈക്രോമേറവ” പുരിതലഠയനി ചേക്കു 

ക. ഇതു' നല്ലതുപോലെ ചൃടാക്കി, ചം ടോടുക്രടി കഴുകേണ്ടതായ 

ഗ' കാസു” ഉപകരണങ്ങളില് ഒഴിച്ചു” ഒരു രാത്രി മുഴുവനും ഒരു 

സ്ഥലത്തു” വയ്യംക. അടുത്ത ദിവസം ലായനിമാററി ഉപകരണം 

ശുദ്ധജലത്തില് നല്പതൂപോലെ കറ്റ കഷകം ഉപകരണം നല്ല 

പോലെ വൃത്തിയായെങ്കില് ജലം ഫ്ലല്പാദാഗത്തും ഒരുപോലെ 

പററിപ്പിടിക്കുന്നു. വൃത്തിയാക്കേണ്ടതായ ഉപകരണവുമായി ഇ 

തിനെ താരതമൃപ്പെടുത്തുക. അതില് ജലം അവിടവിടെ ഉരുണ്ട 

ക്രടി നില്ലന്നതായിക്കാണാം. 

ഗ്ളാസ് ഉപകരണത്തില്നിന്നും ഗ്രീസു .ടാ൪ എന്നിവ 

നീക്കം ചെയ്യന്നതിനു” ഉപകരണം താഴെ ചേത്തിരിക്കുന്ന ലായ 
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നിയീല് കഴുകുക, 1 ഗ്രാം കോസ്റ്റിക സോഡ 994 ഗാഡതയുളള 

100 മി ലീ. ഈതൈല് ത്ആല്ക്കഫോളില് ലയിപ്പിക്കുക. പ 

കരണം ഈ മിശ്രിതത്തില് കുറച്ച നരം മക്കിനിത്തുക. അതിനു 

ശേഷം ഒഴുകുന്ന ജലത്തില് നല്ൃതൂപോലെ കഴുകുക 

മിററുക?ം (1/17207ട) 

പ്രകാശ പരീക്ഷണങ്ങറംക്കായി വിവിധതരം പ്രയോജന 

പ്പെടുന്നു. മുന് പ്രതലം വെള്ളിപൃശിയ ഭപ്പുണങ്ങളാണു ഏററവും 

നല്പതു . ഇത്തരം ദര്പ്പണങ്ങറം ഉ പയോഗിക്കു മ്പോഠം കണ്ണട 

യുടെ കനം സ്വാധീനം ചെലുത്തൂകയില്ല. പരീക്ഷണങ്ങംക്കു” 

ആവശ്യമുള്ള. ന സ്റ്റ് ട്രിപ്പ് (41൧൦൦൦ 5൧) ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് 
മൈക്രോസ്ത്ോപ്പ് സ്നൈഡനണ്ടാക്കു വാനുള്ള ഗ൭ഒഠാന്ത' സ്സ്റൈഡുക 

ളില് വെള്ളിപൂശിയാല് മതിയാകുന്നതാണ് വക്രതല ഒപ്പൂണ 
ങ്ങറം ഉണ്ടാക്കുന്നതിനു ആവശ്യമായതരം ലെ൯സുകള'ല് വെ 

ളള ിപൃശിീയെട്യതത്താല് മതി. 

കണ്ണാടിയില് വെള്ളിപുശുന്നതു: (99 ഒന 
ആവശ്യമായ വസ്ത്ൂക്കം 

ഴ് 1], സില്വര് നൈട്രേററ് 
8. വാററിയ ജലം 

3. അമോണിയം ഫൈഡ്ധോക്സൈഡ് 
4. സോഡിയം പൊട്ടാന്ധ്യം ടാര്ട്രേയററ് 

ആദ്യം വവടെ നിര്ദ്ദേശീച്ചിരിക്കുന്ന രണ്ട്” ലായനികഠം 
തയ്യാറാക്കു ല. 

ലായനി !,_9%7 മി. ചീ; വാററിയജലം എടുത്ത് തിളപ്പിക്കുക 
476 മി ഗ്രാം സില്വര് നൈട്ടേററ 770 മി. ഗ്രം. സോഡിയം 
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പൊട്ടാസിയം ഭാര്ട്റവം ചേത്തു” 6-7 മിനിട്ട്” നേരത്തേയക്സ് 
തിളപ്പിക്കുക. ലായനി ഒരു തവ്വീട്ട നിറമുള്ള കുപ്പിയിലാക്കി 

ലായനി 1” എന്നു ലേബല് പെയ്യുത. 

ലായനി 8 237 മി ചീ. സ്വേദിതജലം അളന്നെടക്കുക. 

ഇതില്നിന്നും അല്ലം ഒരു ടംബ്ളറില് ഒഴിച്ച് അതില് ൭838 

മി. ഗ്രാം. സില്വര് നൈഴേററ് ലയിപ്പിക്കുക. മുഴു വനും ലയി 

പൃകഴിയുമ്പോഠം ലായനി തെളീയന്നതു” വരേ ഏതാനും തുള്ളി 

അമോണിയാ ലായനി ഒഴിക്കുക. ഇതിനോടു 1.04 ഗ്രാം സില് 

വര് നൈട്രേറവ ക്രടിചേക്കക. ഇതു” മുഴുവനും ഇളക്കി ലയി 

 പ്പ്രീക്കുക. ബാക്കിയുള്ള വാററിയ ജലവും ഇതിനോടു” ചേര്ത്തു് 

ഗ്ളാസ് ഫണലില്ക്രടി അരിച്ചെടുക്കുക. ഈ ലായനിയും 

ഒരു തവിട്ടു നിറമുള്ള കുപ്പിയിലാക്കി “ലായനി - 2” എന്നു ലേ 

ബല് ഒട്ടിക്കുക. 

കോണ്വെക്സു* മീററര് ഉണ്ടാക്കുവാന്:- 

ഒരു വാച്ചു ഗ് ളാസ് അമോണിയാ ലായനിയില് കഴുകി 

വൃത്തിയാക്കുക. ഒരു നനത്തെ തുണികൊണ്ടു” ഇതു” നല്ലത് പോ 

ലെ തടയുക. 6 മി. ലീ. വീതം “ലായനി ! -ം ലായനി 2-൦ 

ഒരു ടംബളറില് ഒഴിച്ച് നല്ലതുപോലെ ഇളക്കി ക്രട്ടിചേക്കുക. 

. ഈ മിശ്രിതം വാച്ചു ഗ് കാസില് ഒഴിച്ച് അതു” ഒരു വാട്ടര് 

ബാത്തിനു (നസ ലും ച് മീതെ വയ്യച്ൃക. അവക്ഷേപണം 

(17൦൮0911൦൩ പ ബാത്തില്നിന്നും മാററി 

തണക്കുവംന് വയ്യയക. കുറച്ച് സമയം കഴിഞ്ഞു” വാച്ച് 

ഗ ളാസിലെ ഭ്രാവകം മുഴുവനും ന: കളഞ്ഞു” വാഷ ബാ 

ട്ടില് ഉപയോഗിച്ചു” സാവധാനം കഴുകുക. വാച്ചു ഗ് ളാസില് 

പിടിച്ച വെള്ളി തആവരണത്തീനു് മീതെ കോണ്കേവു 

ഭാഗത്ത”) റെഡ് ലെഡ് കലത്തീയ വാര്ണീഷ പുശ്തുക. 
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കോണ്വെക്സ് മിറര് മുണ്ടാക്കുവാന്: .- 

തിരഞ്ഞെടുത്ത വാച്ചു. ഗ്ളാസിനേക്കാഠം അല്ലം ക്രു 

തല് വിസ്ത്രാരമുകൂള ഒരു ഗ്ളാസ് ടംബ്ഭറില് വാച്ച് ഗ്ളാസു് 

കോണ്വെക്സ് ഭാഗം മുകളില് വരത്തക്കവിധത്തില് ഇറക്കി 

വ്യക. മേല് പറഞ്ഞതുപോലെ ലായനി 1--ം 2-൦ തുല്ൃവ്യാ 

ഏത്തില് കലത്തി വാച്ച് ഗ് ളാസു' മൂടുവാന് മാത്രം ലായനി 

ഒഴിക്കുക. ടംബ്ള൪ ഒരു വാട്ടര് ഞ്ചാത്തിരു വ്വ ചൂടാക്കുക: 

അവക്ഷേപണം പൂത്തിയാകുമ്വോഠം ബാക്കി ഭൂാവകം ഒഴിച്ച് 

കളയുക. വാച്ചു'ഗ്ളഠസു' ഉ ണങ്ങുവാ൯ അനു വദിക്കുക ടംബ്ള 

റില് നിന്നും മാററി വെള്ള പൂശിയ ആവരണത്തിന്” മീതെ 

റെഡ് ലഡ് കലത്തിയ വാര്ണീഷ് പൂശ്ുക. ഒരു മുന് കരുത 
ലായി വാച്ചു” ഗ“ഉാസിന്െറ കോണ്കേവു”- ഭാഗം മുഴുവനും 

മെഴുകു” പൂശുന്നതു” നല്ലതാണ്. 

ഒരു പ്രതലത്തിനെറ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭാഗംമാത്രം 

വെള്ള 1 പൃൂശണമെങ്കില് ത്ത ഭാഗം ഒഴികേ ബാക്കി മുഴുവനും 
മെഴുക് വൃശ്രക. 

പുകപിടിപ്പിച്ച കണ്ണാടീകരം.... 

ചില പരീക്ഷണങ്ങംക്ക് പുകപിടിപ്പിച്ച കട്ട്ാടിച്ചി 
ഖുകറം ആവശ്യമായി വരുന്നു. സാധാരണ കണ്ണാടിച്ചില്ല” നല്ലതു 
പോലെ പുകഞ്ഞുകുത്തുന്നു. ടര്പെ൯ടൈന്൯, കര്പ്പരം, ബെ൯ 
സീന് മുതലായവ കത്തിച്ചു” പുക പിടിപ്പിക്കാം. അല്ലം 

ഗ് കാസു”വൂഠം ട൪പ്പെ൯ ടൈനില് മുക്കി കത്തിക്കുക. പുകയുടെ 
മുകളില് കണ്ണാടിച്ചില്ല' ചലിപ്പിക്കുക. എല്ലംഭാഗത്തും ഒരു 
പോലെ പുക പിടിക്കുവാന് ത്രദ്ധിക്കണം. കണ്ണാടിച്ചില്ലിനു് 
പകരം ചില ആവശ്യങ്ങറംക്ക് കട്ടിക്കകലഠസു” ഉപയോഗി 
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ക്കുകയാണെങ്കില് പരീക്ഷണത്തിനുശേഷം പുകക്കടലാസില് 
പുകയുടെമീതെ പേപ്പര് വാര്ണീഷ് പുരട്ടി ഇതു” റിക്കാര്ഡ്” 
പുസ്തകത്തില് ഒട്ടിച്ച് വയ്യ്രാവുന്നതാണു്. 

മെഴ്ചക' കടലാസ് (17253 ഉല) 
മെഴുക് കടലംസു” പരീക്ഷണശാലയില് ഇന്൯സുലേററ 

റായും കാന്തിക മണ്ഡലങ്ങറം മേപ്പു് ചെയ്യുവാനും ഇരിമ്പു 

ഉരുക്ക്” എന്നിവകൊണ്ടുള്ള സൂക്ഷ്മ ഉ പകരണങ്ങറം പൊതി 

ഞ്ഞു വയ്യൃവാനേം ൭ പയോഗിക്കാഠ, ഗ്രൌണ്ട് ഗ ഭാസ് 

സ ക്രീനിനു പകരം ഒരു താല്ല്ാലിക സ് ക്രീനായും മെഴുക്” 

കടലാസു പ്രയോജനപ്പെടും. പാരഫിന് മെഴുക് ഒരു പരന്ന 
പാത്രത്തില് വാട്ടർബാത്തിനു” മീതെ വച്ചു” ചൂടാക്കി ഉരുക്കുക. 

അതു' പുകഞ്ഞു തുടങ്ങുന്നതിന്നു” അല്പം - മുന്പു” കടലാസില് 
പുരട്ടക. അധികം ചൂടാക്കുന്നതു”കെണ്ടേ” .മെഴുകിന്െറ ചില 

൯സുലേഷന് സ്വഭാവം നഷ്ടപ്പെടുന്നു. ഗ്ളേസു ചെയ്യാ 

ത്തതും ദ്വാരങ്ങറം ഇല്ലാത്തതുമായ വെള്ളക്കടലാസു തുരുകിയ 

മെഴുകീല് മുക്കിയാണ് മെഴുക് പുരട്ടന്നതു”. വായു കുമിള കറം 

ഉണ്ടെങ്കില് അവ നീക്കംചെയ്യണം. . അതിനു” ശേഷം മെഴുകു 
ഉ റയ്മഛന്നതു”വരെ തുക്കി നിര്ത്തുക. 



ത്തറു് 

വിഛേദന പ്രവര്ത്തനങ്ങാം 

(ഇടേ 1൦൨1ല് റ്ഡടേ 

1. വിഛേദന ഉപകരണങ്ങ?ം 

ജീവശാസ്രരപരീക്ഷണശാലയില് ഓാരോ വിദ്യാത്ഥിക്കും 

താഴെ ചേത്തിരിക്കുന്ന വിഛേദന ഉപകരണങ്ങ ളോടുക്രുടിയ ഒരു 

പെട്ടി ഉ ണ്ടായിരിക്കേണ്ടതാണു'. ഉപകരണങ്ങറം എല്ലാ: തുരുമ്പു 

പിടിക്കാത്ത തുരുക്കുകൊണ്ടു' നിമ്മി പ്പവയായിരിക്കണം. വസ്തു 

ക്കം വിഛേരദിച്ചു' പരിശോധി ദ്ഭന്നതു ജീവശാസ്ത്ര പരീക്ഷണ 

ശാലയിലെ പ്രധാനപ്രവത്തനങ്ങളിര ഒന്നാകയാ൯ ഈ ഉപക 

രണങ്ങറം പ്രയോഗിക്കുന്നതിലും കേടുവരാതെ സൂക്ഷിക്കുന്നതിലും 

വിദ്യാത്ഥികറം പ്രത്യകം ശ്രദ്ധപതിപ്പീശണ്ടെതാണു”. 

വലിയസ്താരുപ്പല് ഉറപ്പു ജന്തുഭാഗങ്ങറം, കുപ്പ 

മുള്ള കായകറം മുതലായവഅധികം ബ്രലലം പ്രയോഗിച്ച” വികോ 

ദഭീക്കേണ്ട ആവശ്യങ്ങഠംക്ക” ഉപയോഗിക്കാം, 

2, ഇടത്തരം സ്ത്രാല്പ്പല് പുഷ്ണ്ങറം, ഉറപ്പില്ലാത്ത ൧ 

ലങ്ങറം മുതലായവ മുറിക്കുവാനും, ത്വക്കു; പേശികഠം മുതലായ 
വയെ വരഞ്ഞു വേരപെടുത്തുവാനു6 മറവം ഉപദയാഗിക്കാം. 

8. ചെറിയ സ്ത്തരാല്പ്പല് ക്രൂടുതല് സൂക്ഷ്മമായ വിഭറരദ 
നത്തിനു പുഷ്കുത്തിനെറ ഓവറി വിേദനം.ം ചെറിയ പല 
ഒ്ങറം മുറിക്കല്, ജന്തുശരീരത്തിലെ സൂക്ഷുഭാഗങ്ങഴം വേര്പെടു 
ത്തര, മുതലായവക്ക് ഉപയോഗിക്കാം, 
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വിഛേദന ൭ഉപകരണങ്ങറം ചിത്രാ ല് 
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4. വലിയകത്രിക മാംസപേശി ഠം 2 റ'ച്ചമാറ൨ക, 

ശരീര ഭിത്തികറം കീറിമുറിക്കുക, ഉറപ്പ് കറഞ്ഞ അസ്ഥികറം 

മുറിക്കുക. മുതലായ ബലം ക്രൂടുതത ആവശ്യമള്ള പ്രവത്തന 
ി 

ങ്ങറാക്കു . 

5. ചെറിയ കത്രിക ക്രടുതല് സൂക്ഷ്തങ്ങളായ പ്രവത്തന 

റാക്ക” ഉപയോഗിക്കാം. ചെറ പേശീതത്തുക്കഠംമുറിച്ചെടുക്കുക 

ആവശ്യമായ സൂക്ഷ്മഭാഗങ്ങമള മറയയക്ഛന്ന ഭഗങ്ങറം മുറിച്ചുമ്ീ 

ക്ഭക മുതലായവക്കു'. 

6. വലിയ ഫോര്സപീ്സ് (കൊടില് ൨.ലിയ ഭാഗങ്ങറം 

മുറിക്കുന്നതിനു” വലിച്ച പിടിക്കുവാന് സഹായ മാണു. 

7, ചെറിയഫോര്സപ”സ് വലിയ ഫോര്൪സപ്ലു കൌ 

ണ്ടു പിടിച്ചാല് അപാക്തയുള്ള സൂക്ഷ്മഭാഗങ്ങളെ വലിച്ചപിടി 

ച്ചു” മുറിക്കുന്നതു” ക്രടുതല് എളുപ്പമാക്കിത്തീക്കുന്നു- 

8. പിടിയുള്ള സുചികം രക്തക്കുഴലുകഠം, നാടികം,മുത 
ലായവ വൃക്തമായി കാണത്തക്കവീധത്തിര മറ൨ കലകളെ 
നീക്കം ചെയ്യുന്നതിനു” സെദ്ഷനുകഴം ഒരു പാത്രത്തില് നിന്നം 
മറെറാന്നിലേക്കു മാറവന്ന തിനും മറ൨ം ഉപയോഗപ്പെടുന്നു. 

ഴ. ,ബോണ്കട്ടര് കടുപ്പമുള്ള. അസ്ഥികഠം മറിക്കുവാന്് 

10, റേയ്സര് കലകളുടെ സെക്ഷന് മുറിച്ചെടുക്കുവാ൯ 
നല്ല മൂര്ച്ചയുള്ള ഒരു റേയ സര് ആവശ്യമാണു”. 

വിേരദന ഉപകരണങ്ങറം ഉപയോഗം കഴിഞ്ഞാല് നപ്പ 
പോലെ പ കഴുകി, ഒരോന്നും വൃത്തിയായ 
തുണികൊണ്ടു" തുടച്ച് ച്പെട്ടിയില് യഥാസ്ഥാനത്തു” സുൂക്ഷിക്കേ 
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ണ്ടതാണു”. ഓരാ ഉപയോഗത്തിനും അതാതീനു പററിയ ഉറ 
പൂം സുക്ഷ്മ തുമുമ ഉപകരണം തിരഞ്ഞെടുത്തു” ൭ പ്വയോഗി 
ക്ദവംന൯ പ്രദത്ൃകം ശ്രദ്ധിക്കണം. 

റേയ' സര്. സ്ത്രാല് പ്പുല് തുടങ്ങിയ ഉപകരണങ്ങറം ഉപ 
യോഗം മുലം മു പ്നഷ്ടപ്പെടുവം൯ ഇടയു ൭ തൃകൊണ്ടു” ഇടയ്മുക” 
മുര്പ്പപ്പെടുത്തനം, സ്ത്യാല്പ്പുലുകറം സ്ന്റേറവകല്ലിന്മേല് അല്ലം 

ടമ ഉരപ്പധല് ന മുപ്പകീട്ടന്ന 
താണ്. 

എന്നാല് റേയസര്കൊണ്ടു” മുറിക്കുമ്പോഠം കനം കുറഞ്ഞ 
സെക്'ഷനുകഠം കിട്ടണമെങ്കില് അത്തു നല്ല മുര്ച്ചയുള്ള തായി 
പ്രത്യേകം സൂക്ഷിക്കണം. റേയ' സര് മുര്ച്ചക്രട്ടന്നതിനു” രണ്ടു 
ഉ പാധികറം ഉണ്ടു. 

1. സ്ടോപ്പിങ്ങ” (520001) റേയസര് നല്ല മൂര്ച്ച 
മോടുക്രടി ഇരിക്കുന്നതിനു” ഉപയോഗിക്കുന്നതിനു മുമ്പും ശേഷ 

വയം സ് ടോപ്പുചെയ്യണം. തുകല് കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ സ് ടട്രോപ്പ് 

ഒരു കൊളുത്തുകൊണ്ടു” സ് ട്രോപ്പിനെറ മറെറ അററം പിടിച്ചു 
വലത്തു കൈകൊണ്ടു” കത്തിയുടെ അലക് മുര്ച്ചയുള്ളുതല പി 

ന്നില് വരത്ത ദവൊിധ ത്തില് മേല്ലോട്ടം കീഴ് പോട്ടും തുരസുന്നു 

കത്തിയുടെ അലക് സ്ടരോപ്പില് പതിഞ്ഞു നില്ലൃണം 

(ചിതം നോക്കുക.) 

ഹോണിങ്ങ 140 കുറച്ച നാളത്തെ പയോഗംകൊണ്ടു 

കത്തിയുടെ വായ" ത്തലസ -ട്രോപ്പിങ്ങ: കൊണ്ടു” മുര്ച്ച കിട്ടത്ത 

വിധം പരന്നു ഃപാകും. അദപ്പാഠം കത്തിയുടെ മുരച്ച ക്രട്ടന്നത നു 

അതു” കല്ലില് ഉരസുന്നു. ഇതിന്നായി 6" നീളവും 37? വീതീയു 

മുള്ള സാമറന്യം കട്ടിയുളള ഒരു സ്റ്റേററ കല്ല് ഉപയോഗിക്കുന്നു. 
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കല്ലീല് അല്ലം സോപ്പുവെക്ക മൊഴിച്ച കത്തിയുടെവായ ത്തല 

മുന്നോട്ടവരത്തക്ക വിധത്തിരു കത്തി ഇരുവശത്തേക്കും ചലി 

് വ ഴി 

ക് 
റ ടട 

ചിത്രം 31 1 സ് ടഭോപ്പിങ്ങ് 2. ഫഹഫോണിങ്ങ് 

പ്പിക്കുന്നു. ഒരററത്തെത്തിയാല് മുര്ച്ചയില്ലാത്ത വശത്തിന്മേല് 

ഉരുട്ടി മറിച്ചു” മചൃര്ച്ൂയുള്ള വശം മുന്നോട്ടാശി വീണ്ടും ഉൃരയ്മുചഛക, 

ഫഹഫോണിങ്ങിനുദശേഷം കത്തി സ് ടോപ്പുചെയ്യുകയും വ്വേണം. 

കൈകൊണ്ടു” സെക്ഷന് മുറിക്കല് (റ ടഡ്്റബ്തള 

അല്ലം വണ്ണവും ഉറപ്പുമമ്ള സസ്യയഭാഗമാണെങ്കില്ത അതു 

ഇടതു കയ്യിലും റേയ സര് വലതു കുയ്യീലും പിടിച്ചു അലക് 

ഇടതു കയ്യിന്െറ വിരല്കൊണ്ടു താങ്ങി നേരിട്ട സെക്ഷന് 

മുറിക്കാ -. ഉറപ്പില്ലാത്ത തണ്ടാണെമ്കില് കാരറെറാ ഒരുക്കി 

ഴങ്ങോ, പിര്ത്തോ (216൩) ആവശ്യമുള്ള വലിപ്പത്തില് മുറി 

ച്ചെടുത്തു” വസ്ത്ര അതിന്െറ നട വിലാക്കി പിടിച്ചു് സെക്ഷന് 
മുറിക്കാം. 
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സെക്ഷന് മുറിക്കുമ്പോഠം വസ്ത്ര അതു ഉറപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന 
മാഭ്ധ്യമത്തോടു ക്രടി ഇടയ്ക്കിടക്ക്” വെള്ളത്തില് മുക്കണം. മുറി 
പ്പെടുത്ത സെമ്ഫ്വനുകഠം വെള്ള ത്തിലിടണം. ഇടയുച്' സെക് 
ഷന് എടുത്തു” മൈക്രോസ്ോപ്പറില് പരിശോധിച്ചു” ആവശ്യ 
മുള്ള തലത്തില്തന്നെയാണോ മുറിയുന്നത്” എന്നു” പരിശോധി 

ക്കണം. തെററായ തലത്തിലാണെന്നു കാണാ൯ വസ്തു ഇളക്കി 

എടുത്തു് വീണ്ടും ശരിയായി വെക്കുകയും വീണ്ടും മുറിച്ചപരി 
ശോധിക്കുകയും ചെയ്യുനേം. സെര്ഷന്൯കഴിയുന്നത്ര കനം കുറച്ച 
മുറിക്കുവംന് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണു" 

കുവകെയുക്ളൂു സെക്ഷനുകഠം (1. 8) എടുക്കുവാന് വസ്ത്ൂ 
മാഭ്ധ്യമത്തില് ലംബമായി നിത്തണം. 

ചിത്രം 92 കുവകെയള്ള ഥേരദകം (൮. ൫.) 

നെടകെയുള്ള ശേരദകമാണു മുറിക്കേണ്ടതെങ്കില് വസ്തു 

മാദ്ധ്യമത്തില് തിര ശ്ചിനമായിനിത്തി ഏകദേശം ടട ഭാഗം മുറിച്ച 

കളഞ്ഞശേഷം സെഷന് മുറിക്കണം. മുറപ്പുടള വസ്തുക്കളാണെ 
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ക്കില് നെടുകെയുള്ള സെക്ഷന് മുറിക്കുന്നതിനു” ഒരു എളുപ്പ 

വഴീ ചുവടെ ചേത്തിരിക്കുന്ന ചിത്രത്തില് കാണിച്ചിരിക്കുന്നു. 

യാന്ത്രിക സെക്ഷനക'ം 4൦ വ്വ ടഠഠ്ംബ്ഥള) 

പലതരം ൦ ക്രാദടാമുകറം ഉപയോഗിച്ചു വളരെ ലോ 

ലമായ സുതായയ സെക്ഷനു 

കറം മുറിച്ചെടുക്കാം. ഇവയുടെ 

കനം രേഖപ്പെടുത്തുന്നതു' മൈ 

'ക്രോണ് കണക്കിനാണു്.. ഒരു 

മൈക്രോണ് എന്നു പറയുന്നത് 

ഗാ ഇബ്ചാണു , സാധാരണത്തു 

വശൃങ്ങറംക്ക് 6 മുതല് ൭9മൈക്രോ 

ണ്വരെയുള്ള സെക്ഷനുകാം മുറി 

ക്കുന്ന. മൈദക്രാടോം കൊണ്ടു കൂ 

സെള്ഷന് മുറിക്കലിനെ കുറിച്ച 

മറെറാരഭ്ധ്യായത്തില് വിശഭമായി 

പ്രതിപാഭിച്ചിട്ടണ്ടു. 

ചിത്രം 38 ലംബമായ ഛേദകം ([,. 8) 

ലഘുമൈക്രോസ്ത്ോപ്പും, കൈലെന്സും 

(തന്വി സി ഠോ ബറ ൨൭൩൧ ടി 

സാമാന്യം വലിപ്പമുള്ള പുഷ്ടഥാഗങ്ങറം 

ജത്തുശരീരദാഗങ്ങഠം മുതലായവയുടെ സരളമായ പഠന 

ത്തിനു” ഒരു കൈലെന്സില് നിന്നോ, ഒരു ലഹു മൈക്രോ 
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സ്ലോപ്പില് നിന്നോ കീട്ടന്ന തആവര്ദ്ധനം (മമളബ1േ%1ഠ൩) മതീ 
യാകുന്നതാണു”. അതിനാല് ഈ തആവശ്യങ്ങറംക്കു” ഇത്തരം 
ലഘു ഉപകരണങ്ങറം ഉപയോഗിക്കണം. 

ചിത്രം 34 കൈല൯സ് ചിത്രാ 85 ലഘുമൈക്രോദസ്ത്യാപ്പ” 

കോംപയണ്ടു” മൈക്രോസ്്റ്ോപ്പ” 

വസ്തൂക്കറം . ക്രട്ടതതല് വലുതായി കാണേണ്ടിവരുമ്പോഠം 

കോം പെരണ്ടു്' മൈക്രോസ്ന്്ലോപ്പ” ഉപയോഗിക്കാം. സാധാരണ 
പരീക്ഷണശാലയിലെ 300 മുതല് 65090 വരെ ആവര്ദഭ്ധനം 
നലകുന്ന മൈക്രോസ്തലലോപ്പുകം മതിയാകുന്നതാണ്, രണ്ടു് 
ആവദദ്ധനം കിട്ടത്തക്ക വിധത്തിലുള്ള രത്ടു് കാബ ജക്ലീവു 

കറം ഫടിപ്പീക്കുന്നതിനു' സജ്ജീകരണര്ത്തോടുക്രടിയ ക്രോ 
സ്ത്്തോപ്പ് ക്രടുതല് സൌകയ്യ്യപ്രദമാണു'. 

ഭാഗങ്ങ... 

ഒരു ഭാരമുള്ള പാദവും അതിരുനിന്നും ആവശ്യാനുസാരം 

ചരിക്കാവുന്ന ഗുണവും അടങ്ങിയതാണ്” മൈദക്രോസ്ത്യാപ്പ് 
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സ്റ്റാന് യാ. ഭൂജത്തോടു ചേന്ന നില്ല്ന്ന ഒരു കുഴലിന്” ബ്വോ 

ഡീട,ബ് (12096൮ [ഡ്വാം) എന്നു പറയുന്നു. ഈ കുഴല് ദ്ൂജ 

ചിത്രം 36 മൈക്രോസ്ത്ോപ്പ' 

1, രാക്കലര് 2 ബേഡിട്യബ്ു് 

8, സ്ഥലസമായോജകം 4. ദ്യം 

9. നോസു പീസ് ഓ ദക്ടീവു'” 

[! ഡയാഫ്രും 

റ), സ്ക്റൈഡ ക്ലിപ്പുകറം ] ചരവു ക്രമീകരണം 

ല് ര് സൂക്ഷ്മസമാര്യാജകം 1: 

0 

ം സ്റ്റേജ് 8 

ടി 

2 മിറര് 18, പാദം 
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ത്തില് ഘടിപ്പിച്ചു രണ്ട സ ക്രുകഠം തിരിച്ചാല് മേലോട്ടും 

കീഴോട്ടും ചലിപ്പ്യിക്കാം. വലീയ പിടിയുള്ള സ് ശ്രു കുഴലിനെ 

വേഗത്തിലും, ചെറീയ പിടിയുള്ള സ് ഭ്രൂ സാവധാനത്തിലും 

ചലിപ്പിക്കുന്നു. വലിയ സ്'ക്രുവിനെ സ്ഥൃലസമാദയാജനം 

(൫ഠമ75൦ ൭0)൧5/ന൦ ) എന്നും ചെറിയ സ് ക്രുവിനെ സൂക്ഷ്കസ 

മാദയാജനം [171൨൦ ൭0]ധ5൩ബ്ി] ഐന്നും പറയുന്നു. ട്രബിന്െറ 
മുകള ററത്തൃ" ആവശ്യാനുസരം മാററാവുന്നതും ഐപീസുകറം 

(129 ൬350) അടങ്ങിയ ഓക്കുലര് (൭൦ിദ7 ) ഘടിപ്പിച്ച'രിക്കുന്നു 

ബോഡി ട്ൃബിനെറ കീഴ് അററത്തു” ഒരു നോസ് പീസും 

(൯൩൦5൦ 201698) അതിനോടു ബന്ധിപ്പിച്ച ഒബ് ജക് ററീവുകളു.ം 

൭ ണ്ടാ യിരിക്കും. 

ഭൂജത്തോ;; ബന്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന മറെറാരുഭാഗമാണ്ഃ' 

. സ്ത്രേജ്. ഇതിനെറ നടുവില് വൃത്താമൃതിയിലുള്ള. ഒരു ദ്വാരം 

ഉണ്ടു. പരിദശാധിക്കേണ്ട വസ്തു ഈ ദ്വാരത്തിനു മുകളില് വര 

ത്തക്കവിധത്തില് സ്സൈഡ സ്റ്റേജില് വച്ചശേഷം അവിടെയുള്ള 

രണ്ട കിപ്പുകഠം മുഖേന മറപ്പിീച്ച നിര്ര്മൃന്നു സ്റ്റേജിന്െറ അടി 

വശത്തുള്ള. മിറര് സ്സെഡിനു ആവശ്യമായ പ്രകാശം പ്രതിഫലി 

പ്പിക്കുന്നു. ഈ പ്രകാശത്തെ സ്സെഡ്ധിലേ മ" ദുകന്ദ്രീകരിക്കുവാ൯ 

ഒരു കണ്ടന് സ :.ം പ്രകാശത്തിന്െറ അവനി യത്ത്രിക്ക ന് ഒരു 

ഡയ്ഡ്രുമും ഉണ്ടാ ചിരിക്കും. 

ചയോഗിക്കേണ്ടവിധം 
നിനി 

നി 

[. ആഭ്യം ഐറിസ് ഡയഫ്രം മുഴുവനും തുറന്നു ശക്തികു 

റഞ്ഞ അദിദര്ശകം ക്രമീകരിച്ചു ചഐപ്പ്പീസില്ക്രടി നോക്കി 

പ്രകാശം ഒരുപേ ലെ കിട്ടത്ത൧ വിധത്തില് മീററര് ക്രമീകരി 

ക്ക. വ്രകാശം ഒരു പോലെ ലഭിക്കുന്നില്ലെങ്കില് കണ്ടന്സര്൪ 

മീകരിച്ചു” ശരിയാക്കുക. മിററിന്െറ സമതലമണുേ' പ്രതിഫാ 
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ലനത്തിനു' ഉ പയോഗിക്കേണ്ടതു”. കണ്ട൯സര ഇല്ലാത്ത മൈ 

ക്രോദസ്ത്രാപ്പ് ആണെങ്കില് കോണ്കേവ്” തലം ഉച്പയോഗി 

൭ ണം. 

2, പരിശോധിക്കേണ്ട സ്റ്റഡ് മൈക്രോസ്പേ,പ്പീരു 

വെക്കുക. നേത്രകലയില്ക്രുടി നോക്കി ത്തൃദ്യം സ്ഥലസമാദയാ 

ജനം ഉപയോഗിച്ച്” ഫോക്കുസ' ലെയ്യുക. അതിനുശേഷം 

സൂക്ഷ്മസമായോജനം മൃുപയോഗിീച്ച് കൃതൃമായി ഫോക്കസ് 

ലെയ്യുക: 

9. ഐറീസ് ഡയ്ഫ്രുംക്രമികരിച്ച' ഞുവശ്യമായ പ്രകാ 

ശം മാത്രം കടത്തത്തക്കവിധത്തീലാക്കക. 

4. സെക്ഷനിനെറ പരിശോധിക്കേന്ദദാഗം വീക്ഷണ 

പരിധിയിലേക്ക കൊണ്ടുവരിക. 

5. ആവശ്യമെങ്കില് സുൂക്ഷ്മ്അദിദരശകം സ്റ്റെയിഡിനു 
ിി 

മീതെ കൊണ്ടുവരിക. സൂക്ഷ്മസമായോജനം തിരിച്ചു കൃത്യമായി 

ഫോക്കസ് ചെയ്യക. 

6. രണ്ടു കണ്ണംതുറന്നുപിടിച്ചു” ഒരു കണ്ണുകൊണ്ടു മൈക്രോ 

സ്നോപ്പരീല് നോക്കുക. രണ്ടുകണ്ണ്ണം മാറിനോക്കി ശീലിക്കണം: 

മൈക്രോസ്കോപ്പ” ഉപയോഗിക്കുമ്പോ?ം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട വസ്തുത കര്ം 

1. മൈക്രോസ്ലോപ്പ് വിലപിടിച്ച ഒരു സുക്ഷ്മപ കരണ 
മാണെന്ന ധാരണയോടെ പെരുമാ൨ക, 

2. ഒരു കൈകൊണ്ട് ളജത്തില് പിടിച്ചും മറെറകൈ 

കൊണ്ടു പാദം താങ്ങിയും ആയിരിക്കണം മൈക്രോസ്നേ പ്പ" 
ഒരു സ്ഥാനത്തുനിന്നും മറെറാരിടത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകുവാന് 
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8. ദ്രാവകങ്ങളും, രാസവസ്തുക്കളും ലെ൯സുകളിലോം, 
മറ൨ ഭാഗങ്ങളിലോ പററാതിരിക്കാന് ത്രദ്ധിക്കണം. 

ക, സ്റ്റൈഡ് കവ൪ ഗ്ലാസും വൃത്തിയുള്ളതും നനവില്ലാത്ത 

തൃമായിരിക്കണം. 

9. വസ്തു ആദ്യം ശക്തികുറഞ്ഞ അദിദ്ദശ്യകത്തില് ഫോ 
ക്കസ'് ചെയ്തുതിനുശേഷമേ ശക്തിക്രടിയ അഭിദ്ദശ്യകത്തിനടി 
യിര നോക്കാവു. അല്ലെങ്കില് സൂക്ഷ്മലെ൯സു” സ്സൈഡില് 
തട്ടി സ്സൈഡോ, ലെന്൯സോ പോറിപ്പോകുവാ൯ ഇടയുണ്ട്. 

6. വസ്ത്ര കുവര്സ്റ്റിപ്പ് കൊണ്ടു് മുടിയശേഷമേ മൈക്രോ 
സ്ന്്ലോപ്പിതു വയ്യ്ാവു. പ്രത്യേകിച്ചും സൂക്ഷ മ അഭദിദ്ദശ്യകത്തിന 
ടിയില് കവര് സ്റ്റിപ്പ് ഇല്ലാതെ വസ്ത്ക്കുറം പരിശോധിക്കരുതു”. 

7. കണ്ടന്സര് ഉണ്ടെങ്കില് സമതല മിറ ൨൦ ഇല്ലെങ്കില് 
കോണ്കോവ് മിറ ൨൦ ഉപയോഗിക്കുക 

8. ശക്തികുറഞ്ഞ അദിദ്ദശൃകത്തില് ഫോക്കസു ചെയ്യു 

മ്വോറം ത്ആൂദ്യം സ്ഥ,ലസമായോജനം ഉപയോഗിക്കുക. ശേഷം 

സൂക്ഷ മസമായോജനം ഉപയോഗിച്ചു കൃത്യമായി ഫോക്കസ് 

ചെയ്യാം, ശക്തിക്രുടിയ അദിദ്ദശ്യ കം ഉപയോഗിക്കു മ്പാഠം 

സ്ഥൃലസമാദയാജകം തന്നെ ഒരു വ്യാവശ്യത്തീലധികം തിരി 

ക്കേണ്ടിവരരുതു”. ഇതനുസരിച്ചില്ലെില് സ്സൈഡാ, ലെ൯സു 

തന്നെയോ പൊറടിപ്പോകവാന് ഇടയണ്ടു. 

9, ലെന്സുകളുടെ പുറം ഭാഗങ്ങഠം ഇടയും ലെ൯സു് 

പേപ്പുര് ഉപായാഗിച്ചു” തുടച്ചു വൃത്തിയാക്കുക. ആവശ്യമെങ്കില് 

ലെന്സ് പേപ്പർ അല്പം ആല്ക്കഹോളില് മുക്കി തുടയ്ക്കാം. 

ശേഷം നല്ല ലെന്സുദപപ്പര്കൊണ്ടു വീണ്ടും തൂടയ്കൂക. 



ഏഴ് 

മൈക്രോസ്ക്കോപ്പ് സ ളൈഡ്,കഠം 

ജീവശാസ്രുപഠനത്തിനു” സൂക്ഷ്മജീവികളെയും വലിയ 

ജീവികളുടെ സൂക്ഷ്മഭാഗങ്ങളെയും വലുതാക്കി നിരീക്ഷിക്കേണ്ട 

തായി വരുന്നു. ഇതിനു” പ്രയോജനപ്പെടുന്ന ഉപകരണമാണു് 

മൈക്രോസ്ധ്ോപ്പ. മൈക്രോസ്ത്ലോപ്പില് വസ്ത്ുക്കറം പരിശോധ 

ക്ദന്നതീനു” മുന്പു” അവയെ പ്രത്യകം പരിശോധനക്കായി 

തയ്യാറാക്കേണ്ടതുണ്ട് . ക്രടതല് വ്യക്തമായി മനസിലാകുന്നതിനു 

പല വസ്ത്ൂക്കറംക്കും നിറം (941൬) കൊടുക്കാവം ഉണ്ടു. 

ജീവശാസ്രരപരീക്ഷണ ശാലയിലെ ഒരു പ്രധാന പ്രവത്തന 

മാണു” ഇത്തരം, സ്സ്റൈഡുകുറം തയ്യാറാക്കരു. വിവിധ ആവശ്യ 

ങ്ങറഠാക്കായുള്ള മൈക്രോസ്ധ്യോപ്പ് സ്റ്റൈഡുകഠം വാങ്ങുവാന് 

കിട്ടന്നതാണു'. ഇത്തരം സ്ഥിര സ്റസ്റൈഡ,കുഠംക്ക പുറമേ ക്ലാസില് 

വച്ചുതന്നെ നിമ്മീക്കാവുന്ന ചില താല്കാലിക സ്സറൈഡ,കളും 

പഠനത്തിനു വളരേ അധികം പ്രയോജനപ്പെടുന്നു. 

പിപി നിനി 

താലൃപ്ലാലിക അആവശ്യങ്ങറംക്കായി ജലത്തിലൊ ഗ്ലീസറീ 
നിലോ തയ്യാറാക്ക പ്പെടുന്ന സ്റസ്റൈഡൃ, കളാണു താലാലിക മൌ 
ണ്ടുകഠം-. ഇത്തരം സ്സറൈഡ,കളില് സൂക്ഷ്മ ജീവികളെയോ വലിയ 

ജീവികളുടെ ഹരിന്നകങ്ങളെയോ മൌണ്ടു” ലെയ്തു് പരിശോ 
ധിക്കാ-. 

ഒരു വൃത്തിയുള്ള. എംസുസ്സ്റൈഡിനന്െറഇരുവശങ്ങളും വൃത്തി 
യായി തുടച്ചു” നടുവില് ഒരു തുള്ളി ജലം വയ്യുക. പരിശോ 
ധിക്കേണ്ടതായ വസ്ത്ര ഒരു ബ്രഷ് കൊണ്ടോ സുപികൊടണ്ടം ഇന 
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ജലത്തുള്ളിയില് വയ്യൃക. വസ്ത്ൂ പുണ്ണുമായി മുങ്ങിയിരിക്കുന്ന 
തിനു” ആവശ്യമുണ്ടെങ്കില് 

ക്രട്ടതല് ജലം കഴിക്കുക. ഒരു 
വൃത്തിയുള്ള കവര് ഗ്ലാസു' എടുത്തു” ഇരുവശങ്ങളും തുടച്ച” വായു 
കുമിളുകറം ഉ ംപ്പെടാത്തവിധത്തില് 

വസ്തുവിനു മീതെ വയ്ക്കണം 
ഇതിന്നു വേണ്ടി കവര് സ്ത്റിപ്പ്' ഏകദേശം 45 ചരിച്ചു വസ്തു 

ചിത്രം 37 കവര്സ്റ്റ്പ്പ് വയ്ക്കേണ്ട വിധം 

വിന്നടത്തായി ഒരരികിന്മേഴ നിത്ത്ുക. മറേറ അരിക് ഒരു 

സൂചികൊണ്ട്” താങ്ങി പതുക്കെ താഴ്ത്തി വസ്തുവിനു” മീതെ 

നിര്ത്തുക. ജലം അധികമുണ്ടെങ്കില് ഒരു ഫില്ട്ടര് പേപ്പര് 

ഉപയോഗിച്ച ചിത്രത്തില് കാണിച്ചിരിക്കുന്നതു ദപോലെ ഒപ്പി 

മാററാം. ജലം കുറവാണെങ്കില് ഒരു ഡ്ധാപ്പുര൪ ഉപയോഗിച്ചു് 

തുള്ളിയായി കവര്സ്തറ്പ്പിനടുത്തു് വച്ച കൊടുത്താല് ഉള്കിലേയ്കു 



119 

വലിഞ്ഞു കയവന്നതാണു . ഇങ്ങനെ തയ്യാറാക്കിയ സ്സ്റൈഡ്ര, 

മൈക്രോസ്ധ്ോപ്പിനെറ സ്റ്റേജില്വച്ചു” പരിശോധിക്കാം. 

ലി ജലത്തിലുള്ള സൂക്ഷ്മജീവികളെ 

ശി  പരിശേധിക്കുവാ൯ അവ വളരുന്ന 
ക കററംപ്പര്ജലം ഒരു തുള്ളി എടുത്തു 

ഥമ ! _ സ്യതറഡില്വച്ചുകവര്സ്തീപ്പ് കൊണ്ടു 

ടി മേല്പ്പുറഞ്ഞവിധം മൂടി മൌണ്ട് 

ര ം തയ്യാഠാക്കണം. എന്നാ ചലിച്ച 

ക റ ം കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വസ്തുക്കളെ നിരീ 

& ക്ഷ്ിക്കുന്നതിന്നു് മുമ്പ് അവയുടെ 

ചലനവ്വേഗത കുറക്കണം സഠഥധാരണ 

ചിത്രം 28 സ്സറൈഡില് ജലം ചേക്കുന്നതും ക്രട്ടതല് 

ജലം നീക്കം ചെയ്യുന്നതും 

കവര് ഗ്ലാസ് വയ്യച്ഛര്മ്പോഠം ഇവയുടെ ചലനം ദ്ദശ്യമാവു 
കയില്ല. മാത്രമല്ല. സെല്ലകറം ഞെരിയയന്നതു കൊണ്ടു് 

അവയുടെ രൂപം നഷ്ടപ്പെടുകയും ലെയ്യുന്നു. ക്രടുതരു പ്പ” 

അടങ്ങിയിട്ടുള്ള സെല്ലകളാണെങ്കിരു ശുദ്ധജല ഞ്ഞില് 

മെൌണ്ടു ചെയ്യുമ്വോ൦ം അവ വീര്ത്തു” പൊട്ടുന്നു. അതിനാല് 

സൂഷ്ഷൂജീവികളെ മെരണ്ടു ചെയ്യുമ്പോറം താഴെ ചേത്തിരിക്കുന്ന 
നിര്ദ്ദേശങ്ങടം പാലിക്കണം. 

1. വീക്കുന്നതു തടയുവാന് 

ഉപ്പു" ജലാശയങ്ങളിലെ ജീവികളാനൈങ്കില് ആദ്യം ഒരു 
തുമ്ളി 0-7 മു ഗാഡ്തയുള്ള തപ്പ് ഭലം സ്സ്റൈഡില്വച്ചു കഠംച്ചര് 

ദ്രാവകം ഒരു തുള്ളി അതില് ഒഴിക്കുക. തുപ്പ് ജലത്തിനു” 
ഗാഡ്ത ക്രുടിയാല് സെല്ലകഠം ജലാംശം നഷ്ടപ്പെട്ട് ചുണ്ടി 
പ്പോകും. 
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2, ബാഷ്ല്രീകരണം കുറയ്ക്കുവാന്, 

ജലത്തില് മൌണ്ടു' ചെയ്തു സ്റ്റൈഡൃ,” അധികംനേരം 

വച്ചിരുന്നാല് ജലം ബാഷ്ക്രീകരിച്ചു' പോകുന്നു. അതിനാല് 

വസ്ത്ൂക്കറം വ്യക്ത മായിക്കാണുവാ൯ സാധിക്കുകയില്ല. ഇങ്ങനെ 

യുള്ള ബാഷ്ട്രീകരണം തടയുവാന് കവര് സ്ളിപ്പിന്െറ വക്കില് 

മന്ക്രടി ഗ്രീസു പുരട്ടണം. ഇതു” മറെറാരു 

രീതിയിലും ചെയ്യാം. കവര് സ് ളിപ്പിനേ 

ക്കാഠം അല്പം വായവട്ടം കുറഞ്ഞ ടെസ്റ്റ് 

ട്പ്രബിനെറ തുറന്ന അററം വാസലിനില് 

മുക്കുക. വസ്തു സാധാരണപോലെ സ ളൈ 

ഡില് വയ്യകഛക. വസ്തരവിനു” ചുറവം നില്ലം 

ത്തക്കവിധത്തില് ടെസ്റ്റ് ട്രഛബു കമഴ ത്തി 

വച്ച് സ്സ്റൈഡില് വസ്തുവിനു ചുറ൨ം ഒരു 

വാസലീ൯ വളയം ഉണ്ടാക്കുക. വേണ്ടത്ര 

ജലം ഒഗിപ്പശേഷം ഈ വാസലിന് വള 

യത്തിനു' മീതെ കവര് സ്ജിപ്പ് വച്ച 

ചിത്രം 99 ബാഷ്ക്രീകരണം കുറയയക്ഛവാ൯ 

“വാസലിന്൯ കൊണ്ടു” വലയമുണ്ടാക്കുന്നു. 

പരിശോധിക്കാം. വാാസലി൯ വളയട ബാഷ്ട്രീകരണത്തേ 

തടയുന്നു. 

8 ജീവികം ഞെരിഞ്ഞു പോകാതിരിക്കുവാന് :--- 
നി 

ഒരു തൃമ്ളിജലം സ് ളൈഡില് വച്ചു പരിശോധിക്കു ദ്വോഠം 

അതിത ചുവട്ടില് നിന്നും പതിക്കുന്ന പ്രകാശരശ്മിക൦ നാനാ 

ഭാഗത്തേയ്മക്. ചിതറിപ്പ്യോകുന്നു. ഇതു” സംഭവിക്കാതിരിക്ക 
യ ൭ [1 ൂ 

വാനാണ്മ കവര്സ് ലിപ്പ് വച്ച ജലം ഒരേനിരപ്പ്ിലുള്ള പാട 
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ഡേധം പചത്തുന്നതു”. എന്നാല് കവര് സ് ളിപ്പ്യയയധ ല്ധഡാ 

കാരണം ചില ജീവികറം ഞെരിഞ്ഞുപോകുന്നു. ഇതു തടയു 

നാതിന്നു താഴെ ചേത്തിരിക്കുന്ന രീതിയില് ചലിക്കുന്ന സൂക്ഷ്മ 

ജീവികളെ മൌണ്ട് ചെയ്യാം. 

ആദൃം കാര്ഡ ബോഡ് കൊണ്ടു” കവര് ഗ്ലാസിനേക്കാഠം 

അല്പം കുറഞ്ഞ ഉറംദ്വാരമുള്ള ഒരു വാഷര് വെട്ടിയുണ്ടാക്കുക. 

ഇതിന്െറ രണ്ടു പുറത്തും വാസലി൯ പുരട്ടുക. ഇതിനെ ഒരു 

ഗ്ലാസ് സ് ളൈഡിനെറ നടുവില് ഉറപ്പിക്കുക. ഒരു കവര് 

ശ്ലാസു” വൃത്തിയായി തുടച്ചെടുത്തു കംംച്ചൂര് ദ്രാവകം ഒരു 

തുള്ളി അതില് ഒഴിക്കുക. ഈ തുള്ളി വാഷറിനു നടുവിലായി 

ക്ലന്നാര അതിന്മേല് തൊടാത്തവിധത്തില് സ്ളൈഡ് 
കവര്ശ്ാസിന്മേല്വച്ച” ഉറപ്പിക്കുട. ഖു ദനെ തയ്ക്കുറോക്കിയ 
സ്ളളെഡാ് പെട്ടെന്നു മറിച്ചു കവര് ഗ്ലാസുകൂ. ഭാഗം മുകളില് 
വരത്യക്കവണ്ണുമാക്കുക. ഇപ്പോഠം കഠംപ്പ൪ ദ്രാവകം കവര് 

ക ഴു ി ി ചിത്രം 40 ഹാങ്ങി്ഃ ഡ്രോപ്പ് പ്രിപ്പുറേഷണ് 
ഗ്ലാസില് മൂങ്ങിനില്ലയന്ന ഒരു തൂലമിയായി കാണപ്പെടുന്നു. 
ഇങ്ങനെ തയ്ക്കാറാക്കുന്നതു ഒ കാണ്ടു” വ്രാണികഠം ഞെരിയയന്നില്ലെ 

[നി 
ഴി 

ല് 
നുമാത്രമല്ല. അവയുടെ സഞ്ചലനാ്രുടി വൃ ക്തമായിള്ഓാണു 



കു 

വാന് സാധിക്കുന്നു. ഇങ്ങനെയുക്കു മൌന്ടിനെ ഫാങ്ങിങ്ങ” 
ഡ്യോപ്പ് പ്രിപ്പദറേഷണ് (11ദള1ല2 07൦ 220൩) എന്നു 
പറയുന്നു. 

ടം. 

4. ജീവികളുടെ വേഗത കുറയ്ക്രവാന് 

ടെസ്റ്റ് ട്യബു” ഉപയോഗിച്ചു” മു൯പ) പറഞ്ഞതുപോലെ 
ഹാസ് സ് ളൈഡില് ജീല്ലാററി൯ കൊണ്ടോ മിതൈല് സെല്ല 
ലോസു' കൊണ്ടോ ഒരു വലയം ഉണ്ടാക്കി അതിന്െറ നടവി 
ലായി സുക്ഷ്യജീവീകറം അടങ്ങിയ കഠംച്ചര് ഭാവകം വയ്യകക. 
കവര് ഗ്ലാസു് വയുച്ഛമ്പോഠം മീതൈല് സെല്ലലോസു നടുടവി 
ലേയ്മ്് വ്യാപീക്കുന്നതോടു' കരടി അണുജീവികളുടെ സഞ്ചലന 
ദ്വേഗത കുറയുന്നു. 

നിറം കൊടുക്കല്... (സ്റ്റേയ"നിങ്ങ ) 

ചില രാസവസ്ത്ക്കറം ചേര്ത്തുണ്ടാദ്കിയ ലായനികറഠം 

സെല്ലിനെറ ചില പ്രത്യേക ഭാഗങ്ങഠംക്ക് നിറം കൊടുക്കുന്നു. 
ഈ പ്രവത്തനത്തിനു സ്റ്റേയ നിങ്ങ ($്ല്സ്നഉ) എന്നു പറ 

യുന്നു. ജീവ ശാസ്ത്രത്തില് പലതരം സ്റ്റേയ നുകം ഉപയോഗ 

പ്പെടുന്നുണ്ടു . 

[. അയഡീന്, ക്രിഷ്കുല് വയലററ്.; ഗ്രാംസു ഗ്രീന് 

എന്നിവ നിറം കൊടുടക്കുമെങ്കിലും സെല്ലിനെ നിര്ഞ്ജീവമാക്കുന്ന 

തിനാല് ജര്വപ്രവത്തനങ്ങഠം നിരീക്ഷിക്കുവാ൯ സാഭ്ധ്ൃമല്ല. 

ഇത്തരം സ്റ്റേയ നുകളെ “*“നോണ്വൈററല് രന്ത)നുകഠം? (നബ 
14021 ടകസ ' ഹന്ന പറയുന്നു. 

2, എന്നാല് മൈതിലീ൯ ബജ, നൃൃട്രതറെഡ് കോ 

റെഡ് ഹ്ഠന്നീ സ്നേയ്നുകഠം നിറം കൊടുക്കുകയും ജീവ൯ 
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ധ യജ്ൂര് നശിപ്പിക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അയമൊണ്ട ജീവിക 

ടെ സഞ്ചലനവും മറവ ജിവധര്മ്മങ്ങതും നിരീക്ഷിക്കുവാന് 

ഇവ ഉപദയാഗിക്കുന്നു. ഇവയെ “വൈററല് ഷ്0േനുകഠം? "1 

421൭) എന്നു പറയുന്നു. 

താല്ല്യാലിക മ്മേയ?നീിങ്ങ :_ 

ഒരു തുള്ളി ഉ ചിതമായ സ്റ്റേയിന് ഒരു വ്ൃത്തിയള്ള സ്സൈ 

ഡാിെറ നടുവില് വയ്യക. ജലം ബാഷ്ട്രീകരിച്ച് സ്റ്റേനിനെറ 

ഒരു പാടു” സ് മളൈഡില് ശേഷിക്കട്ടെ. ഇങ്ങനെ പാടുകറം 

ഉണ്ടാക്കിയ സ്ളൈഡ,കുഠം മുന്ക്രൂട്ടി ഉണ്ടാഥടി വയ്ത്00. ഈ 

പാടിന്മേല് ഒരു തൃമളി കഠംപ്പ൪ ജ്ളാവകം വയുച്ഛമ്പോറം സ്റ്റേ 

യിന് സാവധാനം ലയിച്ച് സെല്ലകഠംക്കു' നിറ: കൊടുക്കുന്നു 

മൌണ്ട് പ്ൃത്തിനള്ള കവര് സ്ളിപ്പ് കൊണ്ടു” മൂടുക. മൈക്രാ 

സ്യ്ോപ്പിനെറ കുറഞ്ഞ വര്ദ്ധമാനത്തില് പരിശോധിക്ക ക. 
ആവശ്യമുള്ള പക്കം സൃക്ഷ്മ വര്ദ്ധമാനത്തിലും നോക്കാവുന 

ത്താണു'. 

രക്തപ്പാടുകറ0ം (1൦00 ട്മദേോട) 

രക്തപ്പ്യാടുകറം കൊണ്ടു” സ്ളൈഡ, ഉണ്ടാക്കുന്നതിന്നു” 
രാസ പരമായി ശുദ്ധീകരിച്ച ഗ് ളാസു സ്മൈഡുകഠം ആവ 
ശൃമാണു'. ഇതിനു” സ്ളൈഡ് 9$മല്ല് ആഠംക്കഹോളില് 
മുക്കി ജ്വാലയില് കാണിച്ചു” ച്ചൂടാക്കണം. തഞുത്തശേഫം 
ഈ സ മളൈഡിന്മേല് ഒരു തുള്ളി പുതിയ രക്തം വയ്യുക 
| വാങ്ങിക്കൊണ്ടു വരുന്ന രക്തമാണെ ങില് കശാപ്പ് ശാലയില് 
നിന്നം) !00 മി. ലീററിന് 0-1 ഗ്രാം എന്ന തോതില് സോം 
ഡിയം ഓക്സലേററ് ചേത്താല് കട്ടയാകന്നതിനെ തടയാം | 
ഈ തുള്ളിയുടെ മുകളിലായി 60൦ ചരിവില് ശൃുചിയാ ദരിയ 
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വേറെ ഒരുസ ഭൈഡ' പിടിക്ുക, ഇതു് രക്തത്ത്തുള്ളിയില് 
തൊടിയിച്ച” രക്തം നീളത്തില് പരക്കുവാ൯ന് അനുവദിക്ക. 
തുടന്നു” മുകളിലത്തെ സ്ളൈഡാ” വേഗത്തില് മുന്നോട്ട്” ന 
ക്ക, കട്ടികുറഞ്ഞ ഒരു രക്തപ്പ്യാടു” ഉണ്ടാകുന്നു. ഇതു” തൂണങ്ങു 
വാന് അനുവദിക്കുക. 

റൈററിന്െറ ബളഡു സ്രെയിന് രീതി. 

മേല് പറഞ്ഞ രീതിയില് തയ്യാറാക്കിയ ഒരു രക്രുപ്പും 
ടിന്െറ സ് ളൈളെൈഡ'് ഒരു ചൈനാഡിഷിന്മേല് വയ്യചക. പഠ” 
മുഴുവനും റൈററ് സ റേറയ'ന് കൊണ്ടു” മൂടുക. 8 മിനുട്ട് നേരം 
കൊണ്ടു ' പാടുകഠം സ് ളൈഡില് തു റപ്പിക്കപ്പെടുന്നു. ത്തി 

ന്മേല് സ്വേദിത ജലം - തുള്ളിയായി ഒഴിച്ചു കൊടുക്ക. 

ഇപ്പം പാട പച്ചനിറമായി തീരുന്നു. ഇതു” 8 മീനുട്ടു"നേരം 
സ്ളൈഡില് നിത്തിയശേഷം കഴുകിക്കളയുക. സ്വേദിതജച 

ത്തില് രന്ടു മുന്നു പ്രാവശ്യമ കഴുകണം. സ് ളൈഡ് മൈക്രോ 

സ്ത്്രോപ്പില് പരിശോധിക്കുക, ഇപ്പ്ോഠം നൃഭോഫിരുസെല്ല 

കറം ലൈലാക്കു നിറവുംബേസോഫില്സെല്ലകഠം കടും നീലനി 

റവം ഇസ്റ്റോപഫില് സെല്പകഠം ശോഭയുള്ള. ലുവപ്പ്ുമായിരിക്കും. 

സ് ളൈഡ്'ക്രട്ടതല് ഇരുണ്ടിരിക്കുന്നു വെങ്കില് സ്വേദിതജലം 

കൊണ്ടു” കഴുകിനിറം കുറയുക. ഈ രീതികൊണ്ട്” വ്യത്യസ്ഥ 
രക്തസ്തെല്ലകഠം തീരി പപറിയുന്നതിനു” സാധിക്കും. 

ബാക്ടീരിയ പാട്ടകഠക്കു” ഗ്രാംസു” സ്സേയിന്,. 

ത്തൃദ്യം ഖരമാദ്ധ്യമത്തിലുള്ള അല്ലം കുഠംച്ചര് 5 മി. ലീ. 

സ്റ്റൈല് ജലത്തില് മാററി ഒരു കമ്പിവലയം (100) കൊ 

ണ്ടു” ഇളക്കുക. ഈ വലയത്തില്തന്നെ ഒരു തുള്ളി ഭൂംവകം 

എഴുത്തു” രാസപരമായി ശു ചിയാക്കിയ ഒരു സ്ധസൈഡ്ില് വച്ചു് 
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നേത്ത പാടയായി പരത്തുക. ഇതു് ൭ ണങ്ങിയശേഷം ഡെസ്നേഡി 

ന്െറ അടിവശം ഒരു സ്റ്റിരിററ് വാലയുടെ മുകളിത ക്രൂടി 

ആറ പ്രാവശ്യം ചലിപ്പിക്കുക. അടിവശം ച്യൂടായാല് പാടു” 

സ്ളൈഡില് ഉറച്ചു എന്നു പറയാം. 

ഇങ്ങനെ തയ്യാറാക്കിയ പാടില് ധാരാളം ക്രിസ് ററല് 

വയലറവ്സ”റേറയ്ന് ഒഴിക്കുക. ഒരു മിനുട്ട് നേരം കഴിഞ്ഞു” 

ഇതു” ഒഴിച്ചുകളഞ്ഞു" സ്വേദിത ജലത്തില് കഴുകീ 9$ട്ലു 

ആത ക്കഹോറം ഒഴിക്കുക (ആല്ക്കഫോളില് നിറം വരാതിരി 

ക്കന്നതുവരെ കഴുകണം), അതിനു ശേഷം സാഫ്രനിന് ധാരാളം 
ഒഴിക്കുക. 3 മിനുട്ട് നേരം കഴിഞ്ഞു” വെള്ളത്തില് കുഴുകി കുണ 

ക്കിമൈക്രോസ്ധത്ലോപ്പീല് പരിശോധിക്കുക. 

ഇര സ റേറനിങ്ങ് കൊണ്ടു് വിവിധ ഞ്ഖാക ടീരിയയേ 

തിരിച്ചറിയാം. (ഠാ പേ൦സററീവായ കോക്കസു നിറം നഷ്ട 
പ്പെടംതെ വയലററ് നിറമായിക്കാണുന്നു. ഗ്രാം നെഗററീവായ 

ബാസില്ലസു', സ്സൈരല്ല, സ്സറൈരേോക്കീററ് എന്നിവ നിറംനഷ്ഠ 
പ്പെട്ട് സാഫ്രുനി൯ സ്വീകരിച്ച മുവപ്പ് നിറമായിക്കാ ന്നു. 

വലിയ ജീവജാലങ്ങളുടെ ഭാഗങ്ങറം ഛാിന്നകങ്ങഠം എടു 

ത്തും മൊക്രാസ്ധതലോപ്പില് പ് സസ്ൃയവസ്തൂക്കഠം 

കഴ ജന്തുവസ്ത്ുക്കറംക്കും യോജിച്ച സറേറനുകഠം തിരഞ്ഞെടുത്തു 

സ്റേറയി൯ ചെയ്യണം. സാധാരണയായി സാഫ്രുനിന് ലായനി 
നേര്പ്പിച്ചു ഉപയോഗിക്കുന്നു. ഇതു കുട്ടിയുള്ള സെല് ഭിത്തികളെ 

ചുവപ്പ്രാക്കി കാണിക്കും. ജത്തുസെക്ഷണ് മുറിക്കല് കുറച്ച പ്രയാ 
സമാകയറല് സ്ഥിരം സ്ളൈഡുകുഠം വാങ്ങി ഉപയോഗിക്കുന്ന 
താണു” ഉത്തമം. 

സ്ഥിരസ്ലൈഡുക0ം മനേ 5110൦5 

താല്കാലിക മൌണ്ടുകഥം വേഗം ദകംടടുവരും അതിനംല് 
ദീര്ഘകാലത്തേക്കു? നിലനില്ലന്ന സ്ഥിരം ഭെസ്ററഡകളായി 

ചി 
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ഭീവീകളുടെ ഭാഗങ്ങം സുൂക്ഷിക്കാവുന്നതാണു”. സ്ഥിരം സ്റ്റഡ് 
കറഠാ ഉണ്ടാക്കുന്നതില് വിവിധഘട്ട്ങറം അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു 

1. കുടുപ്പം കിട്ടുന്നതിനു" കലകം ഉറപ്പിക്കുക 11ല്ഥ 

2, ജലാംശം നീക്കം ചെയ്യുക (90023102 ) 
8. സൈര്ലോഠറം ഉപയോഗിച്ചു് (൬0101) ആല് ക്കഹാഠംനീക്കം 

ചെയ്യുക. 
4. മെഴുകിരല് ഉറപ്പിക്കുക. 

9. മൈക്രോടോം ഉപയോഗിച്ച് സെക്ഷന് മുറിക്കുക. 
6. സെക്ഷനുകഠം സ് ളൈഡാില് ഉറപ്പിക്കുക. 
. സെക്ഷനിലുള്ള മെഴുക് സൈലാളില്ലയിപ്പിച്ചമാറവക 
5. ക്രമേണ ഗാഡതകുറയുന്ന തതല്ക്കഹാഠം ശ്രേണിയില് 

ക്രടീ കടത്തി വെള്ളത്തിലിടുക. 
9. സ്സ്റേയീന് ചെയ്യക (ലബ്ബ) 

10. ക്രമേണ ഗാഡതക്രടുന്ന ത്മഠാക്കഹാഠം ശ്രണിയിലൃടെ 

ജലാംശം നിക്കം ചെയ്യക. 

11. കാനഡ ബാ: സത്തില് മെരണ്ടു ചെയ്യക. 
12. മൈക്രോസ്യോപ്പില്വെച്ചു പരിശോധിക്കുക. 

1, ദുഡീകരണം സ്ഥിരം സ്ഭൈഡിനുള്ള കലകഠം ഒരു 

ദ്ഡീകരണദ്രാവകത്തിരു കുറച്ച നേരത്തേക്കു സൂക്ഷിക്കേണ്ടതാ 

ഞ്. ഇതുകൊണ്ട് രണ്ടു കായ്യങ്ങറം സാധിക്കുന്നു മന്നാമതായി 

എല്ലാസെല്പകളും സമമായി വേഗത്തില് നിര്്കീവമാക്കപ്പെ 
ടന്നു: അതിനാല് വിവിധ സെല്ലകുളിലെ ഘടകങ്ങറം ഒരുപാ 

ലെ കാണുവാന് സെരകയയ കിട്ടുന്നു. ഏതാനും ദ്ൃവ്ധീകരണഭ്ൂഠവ 
കങ്ങളുട്രെയും അവ കഴുകാന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ദ്രാവകങ്ങളു ടെയം 
പേര് അടുത്ത വശത്തില് ചേക്ന്നു. 

സമാന്യം വലുപ്പമുള്ള വസ്ത്രുക്കള-ണെങ്കം' ര ഏകദേശം 48 

മണ്ര്ക്രുര്വരെ ദുഡീകരണ മാദ്ധ്യമത്തില് സൂക്ഷിക്കണം. അതി 
നുശേഷം ഈ മാഭ്ധൃമം കഴുകിക്കെയുകയം അടുത്തപ്രവത്തന 

ത്തിലേക്കു കടക്കുകയയം ചെയ്യണം 
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5 നുന്നുത്നന്നന്ത്ത് 

ദുഡ്ധീകരണമാദ്ധൃമം | ഉപയോഗം | കുഴുകുന്നതിനുകൂള മാധ്യമം 
സയന അടഞ്ഞ യ്ഞങംയമുനനാ യത്മണതതത്തനത്തവ യയ ത്്രങ്ങണ്ത ത്മ ത്ത 

1. ഈതൈല്ത്തൃഠാക്ക സസൃകലകഠം 
ഫോഠം ജന്തുകലകറം 02% ആല്ക്കഫോഠം| 

2, അസററിക് ലത്. $ 
൧9 മു ഫാറം ജന്ത്രകലകറം 10)മ്ലു് ആല്ക്കഹോറം 

9, മക്ടറിക' കലാറൈ സസ്യകല ക അയഡിന്.-ആല്ക്ക 
ഡ് ലായനി ജന്തുകലകറഠം |ഫോറ-- നിറംകള യുവാന് 

സംപേറ൨് ഉപയോ 
ഗിക്കുക. 

2, അസററിക് ആ ജന്തു 
സിഡ നൃഹ്രിയസ് 50 മു ആല്ക്കഫോഠം 

6. ഫോര്മാല് ഡി 
ഹൈഡ് ജന്തുകലകഠം |70ദു; തതല്ക്കഹോഠറം 

7. ഫോര്മലിന് ത്തത് 
ക്കഹോറം സസ്ൃക്ലകഠം॥70 മു ആല്ക്കഹോറം 

8. പൊട്ടാസിയം 14 ക്ലോറാറം ഫൈ 
 സ്വൈക്രാമേററ് 

2 ആല്ക്കഹോം ഉപയോഗിച്ച" ജച്ം നീക്കം ചെയ്യല്... 
കിരിയാത്ത, ന്നന്തനത്ത്ത്ളുനുഷഘംയള് 

(൦10൦൩) 

വസ്തുവിലെ ജലം സാവധാനത്തില് മാത്രമെ നീക്കം 
ചലയ്ക്കാ൯ പാടുള്ള. അല്ലെങ്കില് ലോലമായ കലകറം ചുരുങ്ങി 
കേടുവന്നു പോകാന് ഇടയുണ്ട്, വസ്തു ആദ്യം റു; തആആല്ക്ക 
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ഫോളു അ ആയിരുന്നുവെങ്കില് 70% ഈതൈത ത്ആല്ക്കഛോ 

ജഅതതസനെ ഡീഹൈഡ്രേഷന് ആരംഭിക്കാം. എന്നാല് 70% . 
തആആൃതക്ക ഹോളില് കഴുകാത്ത കലകറം 902, 209ു എന്നീ 

ഗാഡ്ധതകളില്ക്രടി കടത്തിയശേഷമേ 0ദു; തആല്ക്കഹോളിലേ 
ക്ര മാററാവൂ. ഏതാനും മണിക്രൂുര നേരത്തേക്കു” 70% ത്തല്ക്ക 
ഹോളില് നിത്തിയശേഷം ഒരു മണിക്രടുര്നേരം 99% ത്തിലും 

അതിനുശേഷം ഒരു മണിക്രടറില് കവിയാതെ ശ്രദ്ധ ആല്ക്ക 
ഹഫോള് ലയം നീത്തുന്നു. ഈ പ്രവത്തനത്തോടുക്രടി കലകളിലെ 

ജലം മുഴുവനും ആല്ക്കഹോഠം വലിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. 

8, ആതക്കഹോ? നീക്കം ചെയുല്.---ക്ലീയറിംഗ? (ഠിദേസ്മളു) 

ശുദ്ധ ആല്ക്കഹോളില് നിന്നു. വസ്ത്ര സൈ ലോളിലേക്കു” 

(ഴം) മാറ൨ക. സൈലോറം കലകളിലെ ത്തൃല്ക്ക 

ഛോ മുഴുവ൯ നീക്കം ചെയ്യുന്നു. രണ്ടുമൂന്നു മണിക്ര്ടര് നേര 

ത്തേക്ക് വസ്ത്ര സൈലാളില് നിരത്തുക. സൈലോളില് വെളുത്ത 

നിറം കണ്ടാല് വസ്തു രണ്ടാമതും ശുഭ തആല്ക്കഫോളിലേക്കു' 

മാറവക. ഡിഫൈഡ്രേഷന് പൂത്തിയാകാത്തതിനാലാണു' 

സൈലോളില് ധെള്ളനിറം കാണുന്നതു്. 

4. മേഴചകില് ഉറപ്പിക്കുക. സൈലോളില് കഴുകിആല്ക്കഷു 

പാഠം നിക്കം ചെയ്തശേഷം വസ്തു ഉ രുകീയിരിക്കുന്ന ചൂട മഴ 

കിലേക്കു മാററണം. മെഴുകിന്െറ താചനില അതിന്െറ ഭൂവ 

ണാങ്കത്തില് നിന്നും ഒന്നുരണ്ടുഡിഗ്രി ഉയന്നിരിക്കണം. 

വസ്തു ഒരു കടലാസ ദകാണില്വച്ചു് അതിരു മെഴുക് 

ഒഴിക്കുക. ഇതു” ഒരു പാരഫിന് ഓവനില് നിത്തുക. ഒരു മണീ 

ക്രൂര കഴിയുമ്പോഠം വീണ്ടും പുതിയ ഭ്രാവകമെഴുക് ഒഴിക്കുക. 

ഒരു മനിക്ര്ടര്ർ കഴിയുമ്വോഠം വീണ്ടും ഭൂാവക മെഴുക് ഒഴിക്കുക. 
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ഒരു മണിക്ര്ൂര് ക്രദി കഴിഞ്ഞൂ വീണ്ടും പുതിയ മെഴുക് ഒഴിച്ച് 

പേപ്പർ കോണോടു കരടി വസ്ത്രവും മെഴകും പറത്തെടുത്തു "തണു 

ക്കുവാന് അനുവദിക്കുക. പേപ്പര് കോണ് വെള്ളു ത്തില് പിടിച്ചു് 

തണുപ്പിക്കാം. മെഴുകുമുഴുവനും ഉറച്ച കഴിയുമ്വോഠം വയ്തവോടു 

ക്രടി മെഴുകുകട്ട എടുത്തു” വസ്ത്രവിനു ൨൮൨൨൮൦ അല്പം മെഴുക് നില് 

ക്കത്തക്കവിധത്തില് മെഴുക് ചെത്തിക്കളുഞ്ഞു” മൈക്രോടോമില് 

വയ്യുകഛവാന് പാകത്തിനാക്കുക ഇപ്പ്യോറം വസ്തരവില് പുറത്തും 

മുമ്പു” വെള്ളം നിറത്തിരുന്ന ൭റം ഭാഗങ്ങളിലും മെറ്റക'” കടന്നു 

ഉ റച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. ഇതു” കലകാഠംക്ട്” ക്രൂടുതല് മുപ്പ 

നതകുന്നു. 

സെക്ഷന് മുറ'ക്കല്;_ 
അ 

മെഴുകു കുട്ട മൈക്രോടോമിനെറ ഹേ €ംഡറില് ഉറപ്പിച്ച 
ശേഷം മൈക്രോടോമിന്െറ കത്തീ 8 മുതല് 9 മൈക്രോണ്വരെ 

കട്ടിയിലുമ്ള സെക്ഷന് മുറിക്കുവാന് ക്രമീകരിക്കണം. ഒരു 

മൈദക്രാണ്ട 6൦൦ ഇഞ്ചു) മൈക്രോടോമില് നിന്നും കിട്ട 
ന്നതു” മെഴുകില് പൊതിഞ്ഞ സെക്ഷനുകളായിരിക്കും. ഇവ 
യില് നിന്നും മെഴുക്” നീക്കം ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. 

ഒരു ഗ് ളാസ്്റ് സ ളൈഡില് അല്പം ആല്ബുമിന് പുരട്ടി 

അതിരു കുറച്ചു ചൂടുവെമ്കൂും ഒഴിക്കുക. വെള്ളത്തിന്െറ താപ 
നില മെഴുകിന്െറ ഭൂവണാങ്കത്തേക്കാഠം കുറഞ്ഞിരിക്കണം. ഏ 
താനും ഒസകഷനുകഠം ഈ ജലത്തില് വെദ്രക. ചുളിവുകന്ടാല് 
സെക്ഷനുകറം എടുത്തു കളയാം. നല്പസെക്ഷനു കളോടു കരടി 
സ്ളൈൈഡ് 37€്രല് ഉമ ഒരു അടുപ്പില് 24 മണിക്കൂര് 
സൂക്ഷിക്കുക. 

സെക്ഷനുകളിലുള്ള മെഴുക്” സൈലോളില് ഇട്ടു നീക്കം 
ചെയ്യുക. സ് ളൈഡോടുക്രടി സെഴ്ഷനുകഠം 5മിനുറവനേരമ2യ 
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ക്ക സൈലോളില് സുക്ഷിക്കുക. ഇതിനുശേഷം സ് മൈഡ് 
ശുദ്ധത്തല്ക്കഹോളില് ട് മിനുറവ നിത്തി സൈലോഠം നീക്കും 
ചെയ്യുന്നു. അതിനുശേഷം 99ല്ല്, സില്ല റുഴ്യു, 99മ്ല% ഗഡേ 
തകളിലുള്ള തആആല്ക്ക ഹോളില് കുടി രര മപ്രകാരം കടത്തി സ്വേ 

ദിതജലത്തില് ഇടുന്നു. ഇപ്പോഠം ഇതു നിറം സ്വീകരിക്കാന് 

തയ്യറോക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. 

ഉ ചിതമായ സ്റ്റേ തിരഞ്ഞെടുത്തു” സ്ളൈഡ.” അതില് 
രണ്ടു മിനുറ൨' നേരത്തേക്കു നിര്ത്തുന്നു. അതിനുരേഷം ശുഭ്ധ 

ജലത്തില് കഴുകി ക്രുടുതലായുള്ള വണ്ണം നീക്കംചെയ്യുക. 

ഇതിനുശേഷം സെക്ഷ൯ വീണ്ടും ഡിഫൈഡ്രേറ൨ ചെ 

യ്ക്ൂണം. ഇതിനു 9944, 90%, 70ച്ല, ദു, 100 ആല്ക്കു 

ഫോളിച്യമടെ ക്രമത്തില് കടത്തുക. അതിനുശേഷം സൈലോ 

ഒഓിലേക്കു' മററ൨ക. ഇവിടെ നിന്നും സെക്ഷന് കനഡാബാഠം 

സത്തില് മൌണ്ടു” ചെയ്യാം. ഇതിനു ഒരു തുമ്ളി ബാറംസം 

വൃത്തിയുള്ള. ഒരു സ്ള്ൈരൈഡിതു വെക്കുക. സെക്ഷന് ഇതില് 

എടുത്തു വച്ചശേഷം ശ്രദ്ധയോടെ കവര് സിപ്പ് വയ്യഛക. 

അവസാനമായി സ്ളൈഡ മൈക്രോസ്ധ്ോപ്പറില് വെച്ചു 

പരിശോധിക്കുക. ഈ സ് ളൈ ഡിനു വേണമെങ്കില് ഒരു വലയം 

ക്രടി ്ധനളസള) കൊടുക്കാം. $ 

സസ്യങ്ങളുടെ ഘടനാവിശേ ഷങ്ങം മനസ്സിലാക്കുന്നതിനു 

ളൂ സ്ഥിരം സ ഒളെഡ്യകഠം മൈക്രോട്ടോംകൊണ്ടു” ഏടുക്കണ 

മെന്നില്ല. കൈകണ്ട” സെക്ഷന് എഎടുക്കുകയാണെങ്കില് കനം 

അച്ഛം ക്രൂടിയിര 29 മെങ്കിലും സാധാരണ ത്ആവശ്യങ്ങഠംക്കായുള്ള. 

സ്ഥിരം സ്ര കറം താഴെ ചേത്തിരിക്കുന്ന ലളിതപരീപാ 

മിയനു സരിച്ചു തയ്യ്യാറാക്കം. 
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സാഫ്രനിന്കൊണ്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റേ ങും (൭൨1൦ 5! മധലുസാക്രു 

നിനും ലൈററഗ്രീനം ചേര്ത്തുള്ള ഇരട്ടസ്റേനങ്ങം (0 ഠ്വാവം 
പത്തമ്മതത്തായായാ്താടത ണമാ സനാതനായ... 

ടച്വ്നമു) 

1. വസ്തുവിന്െറ സെക്ഷന് 904 ആല്ക്കോഠം ഉപ 

യോഗിച്ച'” എടുക്കുക. 

2ം സാഫ്രനി൯ ലായനിയില് വയ്യക്ഛക 5--10 മിനുട്ട്”. 

70 ആല്ക്കാഹാഠം 

(കൂടുതലായുള്ള സ്റ്റേന്മഠറ൨വാന്) 2 മി 
4. 904 ആല്ക്കാഹോറം(ഡിീഫൈഡ്രേഷന്) 2 മീ 

ശുദ്ധ ആല്ക്കഹോഠം 2 മീ 
ി ) ൭ 6. ലൈററ ഗ്രീ൯ (സെല്ലലോസിനു 

നിറം കൊടുക്കുന്നു) മ] 

7. ക്ല്രോവ് ഓയില് ( അധികമായുള്ള 

ലൈററ് ഗ്രീ൯ നീക്കുന്നു) 12 മി 

8, കാനാഡാ ബാംസത്തില് മെരണ്ടു” 

ചെയ്യുക. 

[പറ%൦ സാഫ്രനി൯ പയോഗിച്ചള്ള ഒററ സ്റ്റേനിങ്ങിനു് €,7 
ക്രിയകറം ആവശ്യമില്ല, ആല്ക്കഫോഠം ഉപരയോഗി 

ചു ഡിഹൈദഡ്ഡറ൪് ചെയ്യുശേഷം സൈലാളില് വച്ചു് 
ശ്രൂടടതല് ൭ ൯ നീക്കംചെയ്ത" കാനഡാ ബാറംസത്തില് 
മെണ്ട് ചെയ്യക. 

ന്തു കലകഠം ഉപടയാഗിച്ചുള്ള സ് ളൈഡുകഠം ഹീമറേറാ 
1] ] സായലീ൯ കൊണ്ടു” ഒററ സ്റേറനിങ്ങും, ഹിമ ദററാസയലീന്, 

ഇയോസിന - വൈ (13൬0൭10-ഴ) കൊണ്ടു ഇരട്ട സ്ററനിങ്ങും 



199 

1. സെക്ഷന് 50% തആല്ക്കഹോളില് 

തയ്യറഠറോക്കുക. 

2, ഹീമാറേറാസയലീന് ലായനി [ 0-5 

ട്. ആസിഡ് ത്ആല്ക്കഹോഠം 3 മി 

4. ടാപ്പ് ജലം ഉപയോഗിച്ച കഴുകുക 

(ഫിമറേറാസയലി൯നീലയാക്കുവാന്൯) 2 മീ 

5. 709; തആല്ക്കഹോഠം 

(ക്രടുതലായുള്ള. സ്റ്റേന്മഠറവവാന്) 2 മീ 
6. 904 ആല്ക്കഹോഠം 

ഇദയാസിന്_-വൈ ] മീ 

8, 90റു'ആല്ക്കഹോഠം 

(ക്രടുതലായുള്ള സ്റ്റേ മാറവവാന്) 3 മി 

9, ശുദ്ധ ത്തുല്ക്കഹോഠറം 4 മീ 

10. ശുദ്ധ ത്തുല്ക്കഹോഠം 1 മീ 

11. സിഡാര് തൈലം(ദേവതാരു തൈലം) 

(ആറക്ക ഹേറാഠം മാറവവാന്) 9 മീ 

12. കാനഡാബാാം സത്തില് മൌണ്ടു 

ചെയ്യുക. 

സ7"രളൈഡിനു” വലയം കൊകട്ടക്കുവാന് നേന) 

സ്ളൈഡ് ഈവപ്പുംതട്ടി കേടുവരാതിരിക്കുവാനും ഭംഗിക്കും 

റിഞ്ങ കാടുക്കുന്ന തു "നല്ലതാണു: സ്കൈഡ് നല്ലപോലെ ഉണങ്ങിയ 

ശേഷം ഒരു ടേണ്ടേബിളിനെറ കരിപ്പുകഠം ഉപയോഗിച്ച. 

അതു” ഉറപ്പിച്ച നിത്തുക. ഒരു ചെറിയ ബ്രഷ്മറിങ്ങീങ്ങ് സിമ 

ന്റല് മുക്കി ടേണ്ടേബിറം തിരിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്വോം രു 
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വിരല് മരച്ചട്ടയില് ഉറപ്പിച്ചു നിത്തി ബ്രഷ്കവര് സജി 

പ്രിന്െറ അരികില് തൊടിയിക്കുക. ൭ ണങ്ങുമ്പോഠം ജൃവശ്യ 

മെങ്കില് വീണ്ടും പിടിപ്പിക്കുക. 

ചിത്രം 4! ടേണ്ടേബറം 

ജത്ത ടിഷച്ൂകര്ാക്കു" കൊട്ടക്കാവുന്ന പില സ്റ്റനുക€ം 
നം ഹാ അധത്മുര...൦. ഷി ടി ന്ത ന്ന 

ത നാനി യെ തി ഴ് ളം 

സ്റ്റേയിന് വിലായകും ഉപയോഗം 

1. ബോറകഷ്ണ് കാര് 

മിന് തതര് ക്ക ഹോറം നൃക്രിയസ് പിങ്കു” 

*. ഇയോസി൯- | ജലം അല്ലെങ്കില് | സൈറേറാപ്പാസം- 
വൈ ആത്ക്ക ഹോം പിങ്കു 

ട്, ഫഹിമറേറാസൈ 

ലിന് തആല്ക്കഹോഠം നൃംദരിയ സ നില 

4. ഡിമറേറാ 

സൈലം ജല്വം  നൃദിയസ  -ന്ല 

യിനി വ 

അ ൦ അകം ലങ്ളം 

5, പിക്രേകാര്മിന്[ ജലം നൃതൂിയസ് -- ചുവപ്പു” 
ക 

തത്ത തു 



നിനി 
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ജന്തു ടിഷയൂവിനു” ഇന്ടസ്റ്റേനുകര്ം 

ബോറേക്ണസു് കാര്൪മിന് ഇയോസിന്൯--വൈ പിങ്ക് 

ഹിമറേറാ സയലിന്൯ നൃംക്ലിയസ് സീല 

ഇയോസി൯-വൈ സൈറേറാപ്പാസം-- പിങ്കു” 

യ ന്മ നന്തത്തന റ ട്്ടനനനടന്ത്തകള്ത്തളിത്ങംം ജന്തയ്തളള്ടലാഷക്ക 

സാഫ്രുനിന് -ലൈററ്ഗ്രീ൯ സെല് ഭിത്തിയം നൃംദിയസും 
ധുവപ്പ' സീവ്പ്പേറ൨കറം 
നില 

സാഫ്രനി൯--ഹിമാലം ക ട്ടിസെല്ലകഠം-നൃ,ക്രീയസ - 

അല്ലെങ്കില് ഫിമാറേറാ ചുവപ്പ് -ന്ൃക്ലിയസ -നീല 

സയലിന്൯ 

പിമാറേറ സൈലിന് അച്ലൈങ്കില് നൃംക്രിയസ്--നില 

ഹിമാലം- ഇ യോസി൯ വൈ സൈറേറാപ്പാസം.-- 

പങ്ക് 

സസ 
സ്റ്റേയന് വിലായകം ഉപയോഗം 

. അനിലി൯ ബ് മൂ തആആല്ക്കഫഹോറം സീവ പ്പററ് നീല 

. ബീസ് മാക്ക് ആല്ക്കഹോഠം സെല്ലലോസും നൃക്ശിയ 

ബ്രൌ്ന് സും ബ്രൌണ് 

. കോമക്കോറെഡ ജലം ഫങ്കസ് ഫഹൈഫാ- 

ചുവപ്പ് 



1ഴാ 

4. ഇയോസിനന് -വൈ ജലം//ആതക്ക സൈറേറാപ്പാസം- 

ഫോറം പിങ്ക് സെല്ലലോസ് 

ഭിത്തിടചുവപ്പ 

ി. ഹിമാലം ജലം നുംക്ലീയസ --നീല 

6. അയഡി൯ ജലം സ്ത്ാര്ച്ച--നീല 

7. ലൈററ് ഗ്രീ൯ ആം ഹോംം/ സെല്ലദലോസ പഷ 

ക്ശോവ് ഓയില് 

8. സാഫ്രുനി൯ ആഠംക്കഹോഠം ലിഗ്നി൯-ചുവപ്പ 

സ്ൃഹബറി൯--ചുവ പ്പ 

നൃംിയസ ചുവപ്പു 

ജിവശാസ്രു റിയേജന്റക 81ഠ1ംമിഠലി 7 

റിയേ ജന്റ് നിര്മ്മാണം ഉപയോഗം 

ദുഡീകരണറിയേജന്റുകാ 11ചറിസ്നേ£ 7മേഗബ്ബട 

1. ഈതൈല് ത്ത൪ ശ്തുഭ്ധത്തല്ക്കകഷ്ഥോ ആമാശയം-പാന്ക്രി 

ക്കഫോഠം 70 ല്ല ളിനോട്ടക്രുടി യസ് ----ലാലാഗ്രന്ഥി 

അല്ലൈങ്കീരു ശുദ്ധ ആവശ്യമായ ജലം കറം 
ആല്ുക്കഹോറം ചേക്കക. 

2. അസററിക് ആസിഡ (വിനീഗര് ഗ്ലേ ജന്തു നൃഹരിയസ' 
1 4 ഷ്യന് അസിററി 

ക്ത്തഉസിഡ് 1 മി.ലി 
സ്വേദിതജലം 99 മി.ലി 

3. ധം ്വ്ധിഠ പ ക്രോഫോര് മോം 
ബോയി൯സ് ഫ്ളൂ പിക്രീക്ത്തസി 
യിഡ് ധാ” (പൂരിതലാ ജത്തുകലകറം 

യനി) 79 മി.ലി. 



3, ഫ മജെമിങ്ങ്ലാഴധനി 

൭.. ക്രോമോ അസററിക് 

ആസിഡ് 

6, കഥോര്മലിന്൯ 

ത്തൃതക്കഫാറം 

7. അയഡിന൯ 

ആര ക്കഹാറം 
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ഗ്ലേ. അസററിക 

ആസിഡ് 5 മി.ലി. 

ഫോര്മാല് ഡി 

ഫൈഡ് 26മി.ല॥ 

ക്രോമിക് ആസിഡ് 

൭90 മി. ലി. 

ഓസ് മിയം സസൃകലകഠം 

ടെട്രോക്ക്നൈഡ് 2 

24. മി. ലി. 

അസററിക് ആസിഡ് 
6 മി.ലി. 

മ്രേോമിക്' ആസിഡ് 

1.3 ഗ്രാം സസ്വൃകലകഠം 

പ്ധലം 100 മി. ലി. 

അസററിക് 

ആസിഡ് 1 മി.ലി, 

ആല്ക്കഹാഠം 70% 
100 മി, ലി. സന്ധ്ൃയകലകഥം 
ഫോര്മല് 

ഡിഫൈഡ് 6മി. ലി. 

അയഡിന്...2, 0 ഗ്രാം മക്റിക് 

ആഅല്ക്കഹാഠം 70% ക്ലരോറൈഡി൯ 
99 മിലി. ദ്രഡീകരിച്ച് 

വസ്ത്രുക്കറം കഴ്ച 

കുവാ൯ 



1 81 

8. മുള്ളര്സ് ഫ ഭൂയിഡ് പൊട്ടാസ്ധ്യം ഡൈ ബ്രെയില്, 

ക്രോമേററ് 2.5 ഗ്ലാം പേശികഠം, 

സ്സോഡിയം സഥം സ് പ്പീ൯, 

ഫററ് 1 ഗ്രധാ ലിവര്. 

ജലം 100 മി. ലി. കിഡ്നി 

9. ഓസ് മിക് ആസിഡ് ഓസ്മിയം ടെൌട്രോ പ്രോട്ടോ 

ക്രല്നൈഡ 0.22 ഗ്രാം സോവ 

1] 0. പൊട്ടാസിയം 

ഒെ ഡക്രേഠമേററ് 

ജലം 943 മിലി. 

പൊട്ടാസിയം ഡൈ ബ്രേയി൯ 

ക്രോമേററ് 2.0 ഗ്രാം ഭപശികഠം, 

ജലം 9“ മി,ലി. സ പ്പീ൯, 

ലിഖര്. 

കിഡ”നീ 

സ്റ്റൈനല്കോര്ഡ് 

ഡി കാല്സിഫൈയി ങ്ങ് റി യേജന്റുക€ം 

(നം-ചിദ്ധ്ന്മ 7േമുമേട 

റിദയളര്റു? 

1. തഫഡ്ഡ്യോക്സോറ്? 
ആസിഡ് 

[ക 

നിരമ്മാണം ഉപയോഗം 

ഗൈഡ്ര്യോദക്ശോറി അസ്ഥികഠം ഡീ 

ക്ആസിഡ" കാല് സിഫൈ 

(ഗാഡ) 10 മി.ലി ചെയ്യുവംന് (മൂടു 
ജലം 90 മി.ലി വാക്കു വണ്) 

2. നൈഴിക് ആസിഡ് ക്ക) നൈടിക് ആ വലിയ അസ്ഥിക 
ി സിഡു' 10 മി.ലീ റംക്കു 

ജല്വം 91 ൭.ലി 
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ഉ) നൈട്ിക് ആ ചെറിയ അസ്ഥി 

സിഡ് 1 മി.ലി. കറക്ക് 

ഏലം 99 മി,ലീ. 

സ്റ്റേയ്നുകഴാ ($(്പ്മട) 

ലി 1൩53൩ ൨.00 ദ്ധ രക്തം, കനക്ലിങ്ങ് 
0.9 തള ടിഷ്യം, ലൃക്കോ 

ജലം 100 മിലി. പ്ലാസ റവകഠം 

. അനിലി൯ ബ് മൂ അനിലിന്ബ്'' മൂ സിഖ് പേ ളറവ 

(0.2 ഗ്രാം. കറം, 

ത്ൃതക്കഹോഠം 

704; 190 മിലി: ത്തല്ഗ. 

. ബിസ്മാ ര് ബിസ് മാക്ക' ബ്രൌണ് 
ബ്രൌണ് ബാഷ്ലീരിയ 

പൃരിതലായനി--- 

90 മി ലീ. സെല്ലലോസ് 
ആരുക്കഹോഠം 940 ഴ്% 

30 മി. ലീ. നൃരിയസ് 
(വാങ്ങുന്നതാണ് നല്ലതു ) 

. ബോറാഗ്ണു് ബോറാക്സ് 4 ഗ്രാ: 

കാര്മിന്൯ 
ജലം 100 മി: ലി. 

കാര്മിന് (ചേര്ക്കുക) ജശുസെല്ലകറം 

യൂ ടാശി ലയിപ്പിക്കുക ക്ഷപൊതുവെ 

ഗ്രാം നല്ല സ്റെയി൯ 

70 ആത് ക്കഹോഠം 

100 മി. ലി, 
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( ചേര്ത്തു” രണ്ടു മുന്നു 
ദിവസത്തേക്കു അടിയു 
വാന് വെക്കുക. അരി 

ച്ചെടുത്തു ഉപയോഗിക്കുക. 

5, കോംഗോറെഡു” കോംഗോറെഡ് --- ഫംഗത്പര 

0-5 ഗ്രാം ജീവികം 

ജലം 100മി. ലീ ഫംഗത 

ഫഹൈപ. 

6. ഫോഫ്മാ൯സ് അനിലിന് ബ് 
ബ് 1.0 ഗ്രംം 

ട0ദുതഞആല്ക്കഹോറം സിവ പ്പേറ൨ 

99 മി: ലി: കറം 

അസററിക് ത്തസിഡു് 

1.0. മി. ചി. 

₹: ഗ്രാംസ് അയ പൊട്ടാസിയം അയ സ ററാര് പ്പ”. 
ഡിന് മെധാഡ 9 ഗ്രാം സെല്ലലോസ് 

ഭലം 100 മിലി, ത്തല്൯ഗ. 

അയഷഡീറ് (ചേക്കക) ! ഗ്രാം 

8 അയഡിന് പൊട്ടാന്ധിയം അയ താല്മ്ാലിക 
ഡൈഡു” 50 മിലി: ഭൂവമെരണ്ട 
പൂരിതലഠയനി കഠാക്കു സ്ത്രാ൪ 

ച്ച, ഒറ്റൈ 

പൃൂരിതമാക്കുവംന് ത്തൂവ ക്കോജന്൯ 
ശൃമായ അയഡിന് സെല്ലലോസ 

ചേര്ത്തു” ഇളംഗഞ്ഞ 

നിറം തആആകന്നതു വരെ 

ജലം ഒഴിക്കുക. 
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ടം അയഡി൯ഗ്രീ൯ന് അയഡിന്ഗ്രീന് 1 ഗ്രാം 

ജലം 1002. ലി. ലിഗ്നി൯. 
അസററിക ആസിഡ് 

1 മി: ലി. 

] 0. മെതിലി൯ മെതിലീ൯ ബഭലായനി 
ബ്ളൂ (ആല്ക്കാഫാളില് പൂരി ബാക്ലീരിയ, 

തമാക്കിയതു) രക്തം. 
30 മി: ലി: 

പെറട്ടാസിയം അയ 

ഉഡെഡ് 0-1 ഗ്രാ. 

ജലം 100 മി. ലി. 

11. ലൈററ' ഗ്രീന് പലൈററ ഗ്രീന് 0-3ഗ്രാം 

ത്ൃല്ക്കഹേറോറം (ശുഭ്ധ) 

50 മിലി സെല്ലലോസ് 

മ്രദോവ'ഒഠയില് 50 മിലി. 

12: മീല് ശ്രീ൯ മീതൈല് ഗ്രീന് 1-0 ഗ്രാം 

70 റു; ആല്ക്കദഹാറം ലിഗ്നി൯ 

100 മി: ലി. 

അസററിക് ആസിഡ് 

1മമി. ലി 

19. സാഫ്രുനി൯ സാഫ്രനിന് 1.0 ഗ്രാം ലിഗ്നിന്, 

ജലം 100 മി: ലീ: നൃബറിന്. 

കൃൃട്ടി൯, 

നൃ,ഭരിയസ് . 



14. ഹിമറേറാ 

സൈലിന് 

15. ഹിതാലം. 

10. ഇയേസിന്൯ 

൭െവ 

1 41. 

ഫഹിമറേറാസൈലിന്൯ 

4 ഗ്രാ 

ശുഭ്ധത്തരക്കഹോഠം 

മരമീം ലി: 

ആലംപൂരിതലായനി 

ചേക്കുക. 400 മി. ലി. ജന്തുക്കഠം 

ഗ്ലിസറിന് (ചേക്കുക) 

100 മി: ലി 

മീതൈരുത്തുല്ക്ക സസ്യയകല 
ഹോഠം 00 മി. ലി. കറം 

8 ഞു അടിയുവാന് 

നിത്തുക, അരിച്ചെടുത്തു 

ഉപര്യാഗിക്കുക. 

ഫഹിമാറേറാസൈലി൯ 

0:95 ഗ്രാം 

ജാലം 0 മി. ലി 

സാഡിയം അയോദഡററ് 

“09 ഗ്രാം ജത്തുക്കഠം 

ആലം 129 ഗ്രാം സസ്ധ്യകല 
അലിഞ്ഞു കഴിയുമ്പോറം കുറം 

ക്രോറാഠംദൈറദഡ്രുററ് 
12.5 ഗ്രാം 

സിററ റിക” ആസിഡ് 

“29 ഗ്രാം 

ഇയോസി൯ -വൈ ! ഗ്രാം 
ആല്ക്കഹോഠം 1൫4 100 ഒന്തുകലകഠം 
മീ. ലി അല്ലെങ്കില് ജലം സസ്ൃൃകലകറം 
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മററ റിയോജന്റ കറം 

1, മേയര്സ മുട്ട തആത്ബയമി൯ 50. മി, ലി. 

ത്തല്്ബുമീന ഗ്ലീസറില് ൭0 മി, ലി 

സോഡിയം സാലിസിലേററ് 

1 ഇണ 
ഈ രാസമിശ്രിതം നല്ലതു ഈ ദ്രാവകം 
പോലെ കുലുക്കുക. വായുകുമി സെക്ഷനു 
കറം ഇടയ്ക്ക് അകപ്പെടട്ടെ. കഠംഡിഹഫൈ 
അല്പം കഴിയുമ്പോറഠം വായ കു ഡ്രേറവചെയ്യ 
മിളുകഠം പതയായി ഉപരിത ന്നസമയത്തും 
ലത്തില് പൊങ്ങുന്നു.ഇനപത സ്റ്റേന്ചെയ്യ 
നീക്കം ചെയ്യുക. തെളിഞ്ഞ ന്നസമയത്തും 
ഭൂഠവകം 4 മാസംവരെ സൂ ഇളകാതെസ് 
ക്ഷ ക്കാം. ദ്രാവകം ഉപയോ ളൈഡില്പി 

ഗിക്കുന്ന സമയത്തു” 60 മി ടിച്ച് വയ്യക 
ലി. ജലത്തിത് 3 തൂമൂളി ഭാവ വാന് പ്രയോ 
കം ഒഴിക്കുക ഇതു നേത്ത ജനപ്പെടുന്നു. 

പഠടയായി വൃത്തിയുള്ള ശ്രാസ 

സ് ളൈഡ।ല് പരത്തുക, 

2, കാനഡാ വാങ്ങുവാന് കിട്ടുന്നു. അല്ലം സ്ഥിരസ് ളൈ 

ബാഠംസം അമ്മഗുണമുക്ൂതിനാല് ക്ഷാ ഡൃകറം മൈൌ 

രഗ്ലേനുകറഠം ഉപയോഗിക്കു ണ്ടുചെയ്യമ്പോ 
മ്വോറം അല്പം സോഡിയം ഠം കവര് സ്പീ 

ബൈ കാര്ബദണേറവ് ചേ പ്പൂ ഉറപ്പിക്കു 
ത്ത” നിവീ്യീകരിക്കണം. വാന് ഉപയോ 
സൈലോജില് ലയിക്കുന്നു, ഗിക്കുന്നു. 

3. മെതിലിന്൯ മീതൈല് സെല്ലലോസ് പ്രോട്ടോസോവ 

സെല്ലലേ്ംസ് [ഗ്രാം യുടെ വേഗത 

ക ഒക്ൃശ്ന ജലം 90 മി. ലി. കുറയ വഠ൯ 



4, ജിലാററി൯ 

ലായനി 

9. പൊട്ടാസിയം 

ഓക് സലേററ് 

6. സോഡിയം 

സീഴ്ടേററ് 

7. അഗര്--അഗര് 
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ജിലഠററിന് ക്ല -- ല്ല; ലായ പ്രേദേട്ടാസോവ 

നി തയ്യാറാക്കുക. ജിലാററി൯ 

ത6െത്തവെള്ളത്തില് ലയി 

പ്പിക്കുക. അതിനുദശഷം 

അല്പം ചൂടാക്കുക. തണുത്ത 

ഒരു തുക്ളിലായനി സ് മൈ 
ഡിലുള്ള കഠംച്പര ഭരാവക 

ത്തില് ചേക്കുക. 

പൊടാസിയം ഓക്സലേ 

ഓക് സ 

ഗ്രാഠ 

100 മി,. ലി. 

റേറാ സോഡിയം 

ദല റേറാ രി വു 

ളുല്വാ 

സോഡി ഖം സിട്രേററ് 

0.2 ഗ്രാം 

ജലം 10 മി. ലി. 

ഇതു് ചിലതരം ആല്ഗ 

യില് നിന്നും ലഭിക്കുന്ന ജി 

ലാററി൯ വസ്പവാണു്.. വെ 
കളത്തില് ഇടുമ്പോറഠം വിക്കു 
നനു. അതിന്െറ ഭാരത്തിന്റെ 
200 മടങ്ങു” ജലം ആഗ്ര 
ണം ചെയ്യുവാനുള്ള ശേഷി 

ഇതിനുണ്ടു. ഇതു ഒരു ജല്ലി 
രൂപ ത്തിലായിരിക്കും. 

യുടെ വ്വേഗത 

കുറയ്മച വാന് 

മനുഷ്യരക്തം 

പരിശോധിക്കു 

മ്വോറം കട്ടപി 

ടറിക്കാതിരി 

ക്കാന് 

രക്തം കീട്ടയാ 

കാതിരിക്കു 

വാന് 

അഗര് അഗര് 

ജല്ലിയില് ത്തൃ 

വശ്യമായ പേം 
ഷകലവണ 
ങ്ങ9റാചേത്താല് 

സൃക്ടു ജീവി 
കഠാക്കു' വളരു 
ന്നതിനു അ 

നുയോജ യമായ 
£.0ംച്പ൪മാദ്ധ്യ 
മം കിട്ടുന്നു. 



8. പാരഫിന് 

മെഴുക് 

9. സലൈ൯ 

ലായനി 

19. ജമ്വകറം ലച്ചു 
ലായനി 
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ഇതു രണ്ടു” ഇനം ഉണ്ടു് 

ഒന്നു മുദുവായ ഇനമാണ്. 

42% 46-യില് ഉരുകുന്നു. 
കടുപ്പം ക്രുടിയ മെഴുക് 54” 

€ യില് ഉരുകും. രണ്ടുതരവും 
വാങ്ങി പ്രത്യേകം സൂക്ഷിച്ചു 

ആവശ്യമനു സരിച്ചു” ഉപ 

യോഗിക്കാം. 

കറിയുപ്പ് 0.7 ഗ്ലാം 
ളുലം 100 കി. ച്ചി 

പെൊഠടട്ടസോി യം നൈഴ്രേററ് 
1 ഗ്രാം 

സേറഡിയാം ക്ലോറൈഡ് 

0.: ഗ്രാം 

മെഗ്നീഷ്യം സറംഫേററ് 
0.5 ഗ്രാം 

കാര സ്യം നൈദടററ് 
0. ഗ്രാം 

കുലം (000 മി. ലി 

ഈ ലഠയനിയില് കരു ത്തൂരു 

മ്പിച്ച തആണിയുംക്രടി ഇടുക. 

മൈ ക്രോ ട്ടദോം 

സെക്ഷന് മു 

റിക്കുവാ൯,ലേ 
ബലില് പരട്ട 

വാന്. ഉപകര 
ണങ്ങഠം വായ്യ 

കടക്കാത്തവിധ 
ത്ത “ലക്കുന്ന 

മ 
ത്തിനു. 

മു; ഉ പ്യുലറയ 

നി ഒസെല്ലകഠം 

വീക്കുന്നതു തട 

യുന്നു. ഉപ്പൂര 

സം അധിക 

മുള്ള. വസ്തൂക്കള. 
ഭെസെക”ഷ൯ 
എടുക്കുമ്വേറം 

സലൈന് ലാ 
സനി ഉപയോ 

ഗിക്കളം. 

ജീവികളെ കഠം 

പൂർ മാദ്ധ്യമ 

ത്തില് വളുത്തി 

ന 1 ക്ഷ ക്ര 

വാ൯ 



എട്ട” 
അപകടങ്ങളും സുരക്ഷിതത്വവ ം 

പരീക്ഷണശാലയില് പലതരം അചകടങ്ങറം ഉണ്ടാകു 
വാ൯ സാഭ്ധ്ൃതയുത്ടു. അച്ചടക്കത്തോടെയും മുല്കരുതദലാടു” 
കൂടിയും പ്രവത്തിക്കുവാന ളള വ്യവസ്ഥകറം ഉണ്ടെങ്കില് പല 
അപകടങ്ങളും ഒഴിവാക്കുവാന് സാധിക്കുന്നതാണ്. അത 
നാല് പരീക്ഷണശാലയില് പ്രവത്തിച്ചു തുടങ്ങുമ്പോംതന്നെ 
സുരക്ഷിതത്വത്തേക്കുറിപ്പം അപകട സാഭ്ധ്ൃയതകളെക്കുറിച്ചും 
പ്ൃഥമത്ുശ്രുഷയേക്കുറിച്ചും വിദ്യാത്ഥികഠംക്ക” നല്ല ധാരണ 
കു ണ്ടായിരിക്കണം. പരീക്ഷണശാലാ പ്രവത്തനങ്ങളെ സ.ബന്ധി 
ചുമ്മ സുരക്ഷിതത്വനിയമങ്ങഠം ത്തക൪ര്ഷക മായി പ്രദ൪ശി 
പ്പിക്കുകയും ആദൃത്തേ ശ്ലാസില്ത ന്നെ ഇവയെക്കുറിച്ചു” കട്ടി 
കളെ ദബാധവാഠന്മാരാക്ുകയും ചെയ്യണം. എല്ലാവരും അനുസ 
രിക്കേണ്ടതായ ചില പൊതുനി ഷമങ്ങഠം ലുവടെ ചേഷ്കൂന്നു. 

1. പരീക്ഷണമ്ങറം ചെയ്തുതുടങ്ങു ന്നതിനു മുമ്പു” നിർദ്ദേ 
ശങ്ങളൂം അവയോടൊപ്പം വായിച്ചു് പഠിക്കുക. 

2, വാതകങ്ങഠം വളരേ ശ്രദ്ധമയാടു' ക്രടിയും മുന് കരുത 
ലോടു ക്രടിയും മാത്രം മണക്കുക. വാതകജാറില് നിന്നും നേരിട്ടു 
മണക്കുന്നതിനു' പകരം കൈകൊണ്ട്” വീശി അല്പം വാതകം 
പുറത്തേക്കു” കൊണ്ടുവന്നു മണക്കണം. 

6. പാത്രങ്ങളില് ദ്രാവകങ്ങറം ചുടാക്കമ്പോഠം മുഖം 
അകത്തീപ്പിടിക്കുക. വൂടാക്ടവാന് ഉ പര്യാഗിക്കുന്ന.ടെസറ൨ 
ടൃ നിങ്ങളുടെയൊ അടുത്തു" നില്ലൂക്ന്നേവരുടെയോ നേരെ 
തിരിച്ചു് പീടിക്കാതിരിക്കു ക, 
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4. ഒരു ആവരണവനസ്റ്ും (൧1210൩) ധരിക്കുന്നതു” നല്ല 

താണ്ട്. 

9. സ്റ്റാ൯ഡിന്മേല് നിത്തിയിരിക്കുന്ന ഒരു പാത്രം ചൂടം 
ക്ട മ്പോഠം ബര്ണറോ. സ്റ്റിരിററ്ലാമ്പോ ചലിപ്പിച്ചു. എല്ലാ 
ഭാഗത്തും ഒരുച്പോലെ ചടട” തട്ടിക്കുക. നേരിട്ടകൂള ജ്വാല ഒരേ 
സ്ഥാനത്തു” തട്ടാമിീരിക്കുവാന്൯ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം. 

6. നിര്ദ്ദേശങ്ങറംക്കനുസരിച്ചു” രാസവസ്ത്ൂക്കഠം കുറച്ചു 
മാത്രം എടുത്തു” പരീക്ഷണങ്ങം നടത്തുക. 

7. ആസിഡു കളും ആല്മലികളും പൊള്ള ലേല്ലിക്കുന്നവ 
യാകയാരു അവ എടുത്തു പെരുമാവന്നതു” ശ്രദ്ധയോടുക്രൂടി 

ത്ത യിരിക്കണ . 

8. ഏപ്യ പാത്രങ്ങളും പ്രവത്തനമേശയും വൃത്തിയായി 

സൂക്ഷിക്കക. 

9. എന്തു സംഭവിക്കുന്നു.” ഏന്നറിയുവാന്വേണ്ടീ അന 

ധികൃതമായ പരീക്ഷണങ്ങംം നടത്താതിരിക്കുക. രാസവസ്തു 

ക്കം തമ്മില് ചേന ചിലപ്പോഠം അപ്രതീക്ഷിതങ്ങളുംയ 

ഫലങ്ങളും വിഷവാതകങ്ങളും പൊട്ടിത്തെറിയും മറവം ഉണ്ടാ 

കുവാന് ഇടയുണ്ട്. 

പരീക്ഷണശാലയിലെ അചകടങ്ങഠം ഒഴിഖാക്കുന്നതിന്നു 

അഭ്ധ്യാപ മനം ചില കായ്യങ്ങഠം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ടു . 

1, അദ്ധ്യംപേകനെറ സാന്നിഭ്ധ്ൃത്തില് നിര്ദദ്ൃശങ്ങറം 

ക്കനുസരിച്ചു മാത3മ കുട്ടികഥം പരീക്ഷണങ്ങംം നടത്താവു. 

നിര്ദ്ദേശങ്ങഠം ഒ റററിച്ചു നടക്കുന്നവരെ അപപ്പാഴപ്പേംഠംതന്നെ 

കട്ടു പിടി പൂ ആവശ്യമായ പ്രുതിവിധീകഠം ചെയ്യണം. 
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2. പരീക്ഷണശാലയില് ആവശ്യമില്ല തെ സംസാരി 

ക്ഷന്നതും അശ്രദ്ധമായി നടക്കുന്നതും തടയണ. 

3. അദ്ധ്യാപകന് നിര്ദ്ദേശങ്ങഠം നല'കുമ്പോഠം എല്ലാ 

കുടികതും തങ്ങളുടെ പ്പവൃത്തികഠം നീത്തിവപ്പ ശ്രദ്ധിച്ചിരി 

ണം. എന്നാല് പരീക്ഷണങ്ങറഠംക്കിടയ്യു്ം നിര്ദ്ദേശ അറം 
വളരെ അയ്യാവശര്മായിര ക്കുദമ്പാഠം മത്രദമ നല് കാവു. 

4 സാധാരണ ക്ലാസുമുറിയില് പലലിക്കേണ്ടതിനേക്കാഠം 

ക്രടുതല് ക്രമവും അച്ചുടവും പരീക്ഷണസമയലാ പാലിക്കണം 

൭. മുഴുവ൯ സമയവ്യം കുട്ടികഠം പ്രവത്ത പുകൊണ്ടിരി 
ക്കുന്നതിനു ആവശ്യമായ പരീക്ഷണങ്ങഠം തആനത്രണം ചെയ്ത 
കൊടുക്കണം. 

60. കുട്ടികഠം പരീക്ഷ നശാലയില് നിന്നും ഒന്നും പുറത്ത 

യ്മ കൊണ്ടു പോകരുതു”. 

7 ന പരീക്ഷണശാല യില്വച്ചു” യാതൊന്നും ത്ന്നുകയോ 
കടിക്കുകയോ ചെയ്യരുതു”. ൽ 

8, എഏത്രനിയ്ത്രംരമംയ അപകടമായാലും അഭ്ധ്യാപകണ്റെ 
ശ്രഭ്ധയില് പെടണം. അതിന്െറ കാരണങ്ങറം കണ്ടുപിടിച്ചു് 
വേണ്ട പ്യതിവിധികം- എടുക്കണം. 

9. ഓ ംരാപരീക്ഷ ഴറത്തിനുമകള നിര്ദ്ദേശങ്ങഠം മുന് കരു 
തലുകറം എന്നിവ നപ്ൃതപോലെ ചിന്തിച്ച” ഉണ്ടാക്കകയം 

യ ല് 
ു അവ കുട്ടികഠാക്ക് മു൯ക്രുടി നല്കുകയും ചെയ്യുക 

1. പരീക്ഷണശാലയിലെ പൌൽ അപകടസാദ്ധത 
കളെക്കറിച്ച് കുടി വൃ ടികളെ ബേറധവ്വാന്മാരാള്9ക. 
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പരീക്ഷണ ശാലയുടെ സംധഖിധാനവും അപകടതങ്ങറം ഒഗീ 

വാക്കുന്നതിന്നും' വളരേ അധികം സഫായകമാണു. സജ്ജീക 

പണങ്ങളും രാസവസ്തുക്കളുടെ സംഭരണവും കുട്ടികളുടെ അത്യാ 

വശ്യമായ ചലനത്തിനു” സൌകയ്യം നല് കന്ന വിധത്തിലാ 

യിരിക്കണം പരീക്ഷണശാലയുടെ നടുഭാഗത്തൃക്രടി തടസ്സ്മീ 

ല്ലാതെ ഉടനീളം ഒരു നടപ്പാതയും ഇതുപോലെ പ്രവത്തനര്മേ. 

ശകഠംക്കിടയിലൂടെയും പചുവരിനും മേശകറഠംക്ും ഇടയിലൃടെയും 

നടപ്പാതകളും ഉണ്ടായിരിക്കണം. പ്രവത്തനമേശകുറം തമ്മി 

ലുള്ള ദൂരവും അവരുടെ സെ കയ്യപൂവ്ൃമായ ചലനത്തിനു” സ 
ഹായ കമായിരിക്കണം. 

പരിീക്ഷണങ്ങറം നടത്തുമ്പോം രാസ്വസ്തക്കറം എടുക്കു 

വാനും ജലം കൊണ്ടു വരുവാനുമായി കുട്ടിക്ക് അധികം നട 

ക്കേണ്ടിവരരുതു”. ഓരോ ദിവസത്തേയും ആവശ്യമായ രാസവ 

സ്തൂഗ്റെം ചെവ കുപ്പികളിലാക്കി യഴേകളില് കൊണ്ടുപോകാം. 

അല്ലെങ്കില് പ്രവത്തനമേശയില്തന്നെ ചെറിയ റാക്കുകഠംഘടി 

പ്പിച്ചു. അത്യാവശ്യമായ രാസവസ്ത്ുക്കം അവയില് സുക്ഷി 

ക്കാം. ജലവിതരണ ടാപ്പും സിങ്കം മേശയില് തന്നെ ഘടിപ്പി 

ച്ചിരിക്കണം. സ്റ്റിരിററ് ലാമ്വോ. ബര്൪ണറോ മേശയിന്മേല് 

തന്നെ സൂക്ഷിക്കാം, കുപ്പികളും ഉപകരണങ്ങളും കഴിയ. നത്തര 

വിസ തൃതിയുള്ള അടിയോടുക്രൂടിയവയ യിരിക്കണം. ട്രേയിത്. 

ഇവ വയയകന്നതിന്നും യോജിച്ച വലപ്പുത്തില് കഗികഠം ഉണ്ടാ 

യിരിക്കുന്നതു” സഹായകമാണു. 

പൊള്ള ലേല്ലിക്കുന്ന ഗാഡ്ഥത്തസിഡുകഠം., ക്ഷാരങ്ങറം, 

എന്നിവയും തീപ്പിടിക്കുന്ന ഫോസു' ഫറസ്, സോഡിയം, ചെ 

ടാസിയം മുതലായവയും ശക്തിയേറിയ വിഷ വസ്ത്രക്കളും പ്രത്യേ 

കം അലമാരിയില് വവ്ച്ച പട്ടണം. പൊട്ടിയ ശ്ലാസുപകരണ 

ങ്ങംം ശ്രദ്ധയോടെ ശേഖരിച്ച് ഒരു പ്രത്യേക ചെടി മില് 
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നിക്ഷേപിക്കണം ഇതു” അധികം ശേഖരിക്ക പ്പുട്ടാല് പരീക്ഷ 

ണശാലയില്നിന്നും ദൂരീകരിക്കണം (ചില സ്ഥലങ്ങളില് പൊ 

ട്ടീയ ഗ്ലാസ് വസ്ത്ുക്കറം ഉരുക്കി കുപ്പ്ികറം ഉണ്ടാക്കുവാനുള്ള 

ചെ൨വകിട ഫാക് ടറികറം ഉണ്ടു. പൊട്ടിഷ (൫സു” ഇവര് 

കൊണ്ടു പോകുന്നതാണു ) 

വിദ്യത വിതരണ സമ്പ്യദായം കായ്യക്ഷമമായിരിക്കണം. 

കമ്പികളില് ക്രടിയോ സ്വിച്ചിത്ക്രടിയോ വിദ്യൃതത' ചോര്പ്പ 

1,691:൭ള൦) ഉണ്ടാകുവാന് പാടില്ല. സാധാരണ പരീക്ഷണ 

ശാലകഠംക്ക് 0.-13 വോട്ട് വരെയുക്കു വിദ്യ, ഛമക്ത മതിയ 
കുന്നതാണ . ഇതു” സാധാഠണ നിരുചഴ്രവകരവുമാണു”. അ 

തീനാല് ചൈന് വിദ്യ ച്ൂക്തി വോഠാംടേജ് കുറച്ച്” വിതരണം 
ചെയ്യുന്നതിനുള്ള സെനകയ്യങ്ങം ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഇതോ 

ടൊപ്പം വിളക്കു കത്തിക്കുവാനും മറ ഉപര്യാഗിക്കുന 

ലൈന് അപകടകാരിയഠണെ ന്ന ധാരണ കട്ടികറംക്കു” ഉണ്ടാ 
യിരിക്കണം. പ്പഗ്ലുകഠം ഉപയോഗിക്കുമ്പോഠം മൂന്നു പിന് 
(വിനെ 1൫) സന്പ്ൃദായമാണു” നല്ലതു”. 

ള് 

വിഷമയമായ വാതകങ്ങം പുറത്തേക്ക് പോകുന്നതിനു 
ഫൃ കാബ്ബോര്ഡ,കളും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടസജ്യീകരണങ്ങ 
ളം ഉണ്ടായിപിക്കണം. ഇത്തരം പരീക്ഷണം പയം കബ്ബോര് 

ഡില് വച്ചു മാത്രമ നടത്താവൂ 

അപകടങ്ങറം കൈകറയും ചെരയുണ്ടതു': 
ത്തി 

പ നടാത്നതയം 

ര്രാറ കറം തട്ടിമറിഞ്ഞാല് അവ ഉടന്തന്നെ നീഷ൭ 
ചെയ്യണം: ഒല മാണെങ്കിൽ തൂണി ഉപയോഗിച്ചു തുട ല് നീക്കം 
ലെയ്യ്യാം. ഞൃസിഡ,കളാണെങ്കില് ആദ്യം സോഡിയം ബൈ 
കാർര്ബണേററ, ചത്തു” നിവീയ്ക്കീകരിച്ചശേഷം ജലം ഒഴിച്ച് 
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കഴുകി തടയുക. തആആല്ക്കലിയാണെങ്കീല് അല്പം ദനേത്ത ആസി 

ഡു ഒഴിപ്പ് ധാരാളം ജലവും ഒഴിച്ച് തുടച്ച കളയുക. മറവ 

രാസവസ്ത്ക്കറം ജലം ഒഴിച്ചു” കഴുകി തുടസ്തക. ശരീരത്തിലും 

ധസ്രൂത്തിലും വീഴുന്ന രാസ്വവസ്തക്കഠം തുട൯ കഴുകിക്കളയണം - 

കറയുണ്ടാകാതിരിക്കുവാ൯ ൭ പിതമായ ലായ കദ്രാവകങ്ങറം ഉപ 

യോഗിച്ച കഴുകണം. പൊള്ളിക്കുന്ന രാസവസ്ത്റക്കറം ശരീരത്തില് 

നിന്നും കുഴുകിക്കളുഞ്ഞശേഷം ആവശ്യമായ പ്രഥമശുശ്രൂഷ 

നല്കണം. ) 

അഗ്നബാധ 

എല്ലം പരീക്ഷണശാലകള്ലും അഗിബഖാധദയാടു നേരിടു 

ന്നതിനാവശ്ൃയമായ സജ്ജീകരണക്ങറം ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഒരു 

കട്ടിയള്ള പൂതപ്പ്യ് രണ്ടുമൂന്നു ബറെറില് മണത, ജലം എന്നിവ 
ആവശ്യ തതിനനുസരില്പ” അഗ്നിശമനക്കററിക൦: എന്നീ സാമ 

ഗ്രിക൦ം ഇനിന്നായി കരുതിവപച്ചിരിശണെം: ഏത്ര ചെറിയ 

അഗ്ന'ബാധയായാലും മുടന് പ്രധാന ഗാസ ടാപ്പ് അടയുച്ഛകയും 

വിദ്യത് സ്വിച്ചുകം ഓഫാക്കുകയും ചെയ്യണം. .ചെറിയ തീ 

യാണെങ്കില് മണ്, ജലം എന്നിവകൊണ്ടു അണയ്ക്കരാം. 

എന്നാല് പെദ്ട്രാഠം,സ്സിരിററ തുടങ്ങിയ സാന്ദ്രത കുറഞ്ഞ ദ്രാവക 

ങ്ങളാണു കത്തുന്നതെങ്കില് ജലംത പയോഗിക്കരുതു”. തീ ക്രൂടുതല് 

പരക്കുവാ൯ ഇടയാകുന്നു. അഗ്നിശമന ദ9ററികളും ആവശ്യമനു 

സരിച്ചു ൭പായാഗിക്കണം. 

കുട്ടിയുടെ വസ്രൂ ത്തിനാണു് തീ പിടിച്ചതെങ്കില് അവനെ 

നിലത്തുകിഠത്തി മുരുട്ടകരയാ കട്ടിയുളള പുതുപ്പകൊത്ു പൊയി 

യുകഷേ ചെയ്യം. ഒരിക്കലും ഓടുവാന് അനുവദി രെതു”. തീ 

കെടുത്തിയശേഫം കുട്ടിക്ക് ആവശ്യമാധ പ്രഥമശുശ്രൂഷ നല് 

കണം, ക പ്രവത്തിക്കുന്ന എല്പം ട്ടികഠംക്കും 

ുത്ലം; 

ലു; 

ലം 
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അ പകടങ്ങള്ം കൈകായ്യം ചെയ്യുന്നതിന്നുംവ്വഥമത്ുശ്രുഷ നല് 

കുന്നതിനും അത്യാവശ്യമായ പരിചയം സിഭ്ധിച്ചു്രിക്കുണംം 

അപകടങ്ങഠംക്കുള്ള പ്രഥമതുശ്രൂഷ 
യയ അയം ച യാ 

നി 

എ തീപ്യാള്ള രണ്ടുവിധക്തിലുണ്ടു ജ്വാല 

യില്നിന്നും റി; പൊള്ള ലേല്ലൃയക; ചുടുള്ള. വസ്ത്രക്കറം ശരീര 

ത്തില് തട്ടി ഒ പാള്ള ക. രണ്ടിനും പ്രഥമ ശുശ്രൂഷ ഒന്നുതന്നെയാ 

ണെ. ചൂടുള്ള. വസ്ത്ൂക്കഠം കെകായ്യം ചെയ്യും വാഠം ത്രദ്ധിപ്പാല് 

പൊള്ള ത വളരേ അധികം ഒഴിവാക്കാം. 

തീപ്പൊ്യം) 

. പൊള്ള ലേററ ഭാഗത്തു വ്രും പററിീപ്പിടിച്ചിരിക്കുന്നു 

ണ്ടെങ്കിര അതു പറിഖ്വടു രൈരു” ചുറവമുക്ഷ തൂണി കത്രികകൊ 

ണ്ട് മുറിച്ചെടുക്കുക. പൊള്ളലിര ജന്൯ഷൃയ൯ വയലററ് ജല്ലി 

(ദസ്ധിം൩ 1016 [6119 പുരട്ടുക അരധിനുദശഷം വായുസമ്പക്കം 

ഇല്ലാതിരിക്കുവാ൯ സിങ്ക്” ഓക സൈഡ് കുഴമ്പും പഞ്ഞിയും 

വച്ചുകെട്ടുക. കെട്ടുന്നതിശ് ഉപയോഗിക്കുന്ന പഞ്ഞിയും തുണി 

യും സ്റ്ററിലൈസു' ചെയ്തുവയായിരിക്കണം. 

പൊള്ള കഠിനമാണെങ്കില് ഉടന്തന്നെ തഞുത്തവെള്ള 

ത്തില് മൃക്കീയ പഞ്ഞിവച്ചു് പൊതിയുക. 590. €.. ജലത്തിന് 

1 ഗ്രാം എന്ന കണക്കിനു ടാനിക് ആസി ധ് ഗുളിക ചംചേത്ത്ു 

ണ്ടാക്കിയ ലായനിയില് പഞ്ഞിയോ നേത്ത തൂണിദയാ മുക്കി 

എടുത്തു” പൊള്ള ലിനു” മീതെ വയ്യുച്ഛകു. ഇതിനു മേല് സിങ്ക് 

ഓക സൈഡ് കുഴമു൦ പഞ്ഞിയും പുരട്ടി വായു സഖ്ഖക്കമില്ലം 

തെ കെട്ടുക. 

ഗൌരവകരമായ പൊള്ള ലിനു വൈഭ്യസേ വനം ആവശ്യ 

മാണ്ട്. പൊള്ള ല് ഏററ ഭ്ഞൃള്ളെ മൃുടന്തന്നെ ആശുപത്രിയി 

ലേക്ക' കൊണ്ടുപോകക. മുറിവുകഠം സ്ത്രറിലൈസു' ചെയ്തു തുണി 
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കൊണ്ടു” മൂടിയിരിക്കണം. തീപ്പിടുത്തം മുലം ബോധക്ഷയംതുണ്ടാ 

വുകയാണെങ്കില് അതിനു പ്രഥമതശ്ുശ്രുഷ നത് കണം: 

ആസിഡ് മൂലമു പൊള്ള ലിനു ആദ്യം ധാരാളം ജലം 
കൊണ്ടു ' കഴുകീ നേത്ത ക്ഷാരമായ സേംഡിയം ബൈ കാര്ബ്ബ 
ണേററ' കൊണ്ടു” കഴുകിയശേഷം സാധാര൦ പൊള്ള ല്പോലെ 

ചിക 'ത്സിക്കുക. 

ബോധക്ഷയം (1ചമലനള) ഞെട്ടല് (5100) ക്ഷീണം, 
വിഷവാതകം ശ്വസിക്കല് മുതലായ കാരണങ്ങറം കൊണ്ടു് 
ബോധക്ഷയം ഉണ്ടാകാം. ബോധക്ഷയത്തിനു മുമ്പ് തലചുററല് 

അനുഭവപ്പെടും. ഈ ഘട്ടത്തില് നിലത്തിരുന്നു” തല കാല്മുട്ടു 

കറാക്കിടയില്് പിടിപ്പംത ബോധക്ഷയം ഉണ്ടാകുന്നില്ല. ബോധ 

ക്ഷയം ഉണ്ടായാല് രോഗിയെ ധാരാളം ശുദ്ധവായു കിട്ടത്തക്കവി 

ധത്തില് കിടത്തണം. ത്തളുകറഠം ചുറവം ക്രടിനില്ലൂരുതു”. തല 

അല്പം താഴ്ത്തി നിവത്തണ... വ്ര അയച്ചു” കെട്ടുക. ശരീരം 

തനേക്കാതിരിക്കു വാന് കൈചത്തികളും കാലടിയും തിരുമ്മി 

കക്കാടുക്കുക. ചൂടുള്ള മണല് സഞ്ചികളും ഉപയോഗിക്കാം. 

ബോധം തെളിഞ്ഞാല് ഉട൯തന്നെ കുറച്ചു് ചുടുമ്ള കാപ്പി 

കൊടുക്കുക. ഗൌരവതരമായ ബോധക്ഷയമാണെങ്കില് ഉടന് 

വൈദ്യസഹായം തേടണം. 

വിഷബാധ... 

കഴിയുന്സത്ര വേഗത്തില് വൈദ്യസഹായം തേടണം. വിഷ 

വസ്ത്ര വായേയിലാണെങ്കില് തടന്൯ തുപ്പിക്കളയകയും വായ് 

നല്ലതുംേ ലെ കഴുകുകയം ച്ചെയ്യണം. ആസിഡു ആണെങ്കില് 

സോഡിയം ബൈകാര്ബ്ദണേറ൪് ലായനായും ആല്ക്കലിയാ 

ണെങ്കില് നേര്പ്പിച്ച 1 4 അസററിക് ആസിഡ് ലായനിയും 
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ഉപയോഗിച്ചു കഴുകണം. പൊള്ളല് ശക്തിയുള്ള വീഷവസ്ത 

ക്കറം വിഴുങ്ങീപ്പോയാല് രോഗിക്ക് ധാരാളം വ്വാലോ കോഴിമട 

യുടെ വെള്ള യോ കൊടുക്ടക. ധാരാളം കഞ്ഞിവെള്ളവും കുടിപ്പി 

ദ്ദക. ഛര്ദ്ദിക്കുവാനോ വയറിളക്കുവാനോ മരുന്നു കൊടുക്കരുതു . 

പൊള്ളിക്കാത്തു വസ്ത്ക്കളംണെങ്കിരു ഛര്ദ്ദിക്ുന്നതിനു' ഗാഡ 

ഉപ്പ് ലായനി കുടിപ്പ്രീക്കാം. ര്ദ്ദിച്ചുശഷം കോഴിമുട്ട വെ 

ളയും കഞ്ഞിവെള്ളവും കുടിപ്പിക്കുക. പ്൮വഥമ ശുശ്രുഷകൊഴണ്ടു 

തൃഛ്തിപ്പെടംതെ ഏതുതരം വിഷബാധയുണ്ടായാലും രോഗിയെ 

ഉട൯ ആസ്റ്റത്രിയിലേയ്യക്് കൊണ്ടുപോകേണ്ടതാണു . 

വിദൃൂത? ഷോക്കു"; 

വ്യക്തി കമ്പിയില് നിന്നുംവേര്പ്പെട്ടില്ലെങ്കില് ത്ആൃദ്യം വേര് 
പ്പെട്രത്തണം. പ്രധാനസ്വിച്ചു' ഓഫാക്കുന്നതാണു' ഉത്തമം. 
ഇതിനു താമസമുണ്ടാകുമെങ്കില് ഒരു ഉണങ്ങിയ മരക്കമ്പു" 

കൊണ്ടു ' അല്പം ബലമായി തള്ളിയാല് കമ്പിയില് നിന്നും വേര് 

പെടുന്നതാണു. ഇതിനു ശ്രമിക്കുന്ന ആഠം തനിക്കും ഷോക്കു? 
തട്ടാതിരിക്കുവാന് പ്രത്യകം ശ്രദ്ധിക്കണം. മേല്ചേത്ത വ്വ 
ത്തനം ഒരു മരധട്ടെയിലോ സ്റവളിദന്മലോ നിന്നു ചെയ്യുക 

യാണു സ്വരക്ഷയ്യക്ച് നല്ലതു”. കമ്പിയില്നിന്നും വിടുവിച്ചു 
ഉടനേ രോഗിയുടെ ശ്വാസോഥ്വാസം പരിശോധിക്കുക. ആവ 
ശൃമെങ്കില് കൃത്രിമശ്വാസോഛ്വാസം നൽകുക. ഉടന് ഡാക്ലറെ 
കൊണ്ടുവരു വാന് ഏപ്പ്ാടു' ചെയുക. അഃദ്ഹം എത്തുന്നതുവരെ 
കൃത്രിമ ശ്വാസോഛ്വാസം തുടന്നകൊണ്ടിരിക്കണം- ബോധം 
തെളിഞ്ഞശേഷം ആവശ്യമെങ്കില് പൊള്ള ലുകഠംക്കം മുറിവു 
കറംക്കും തുശ്രൂുഷകഠം നല്കാം. 



18 3. 

മുറിവു കാ 

പലതരം ഗ്ലാസുപകരണങ്ങറം തട്ടി മുറിവുകം ഉണ്ടാകാ 
വണ്ടു: ഗ്ലംസു' തുപകരണങ്ങളു മായി പെരുമാവന്നതും. ഗ്ലാസ്” 
ട്ര,ബുകറം മുറിക്കുന്നതും മറവ൮ം ശ്രദ്ധ ധാടെ ചെയ്യുവാന് പരിശീ 
ലിപ്പിംം. മുറിച്ച അററങ്ങഠം എല്ലാം ജ്വാലയില് കാണിച്ച” 
മിനുസപ്പെടു ത്തണം. ജീവശാസ്രരവിഛേദനങ്ങളില് കത്തികൊ 

ണ്ടും മറ൨൮൦ മുറിവുകഥം പററാതെ സൂക്ഷിക്കണം. മുറിവു പററി 

യാത ആദ്യം ഡെറേറാഠം ലായനി മ പോഗിച്ച” നല്പതുപോ 
ലെ കഴുകുകയും വായു തട്ടാത്തവിധ ഞില് കെട്ടുകയും ചെയ്യുക. 

ആഴത്തിലും, മുറിവുകളാണെങ്കില് ആദ്യം രക്തപ്രവാഹം തട 
യണം. അതിനുശേഷം അയഡിന് ലായനിയില് മുക്കിയ പഞ്ഞി 

വപ്പ് കെ;ക 

രാസ സ്ക്ക കൊണ്ടുള്ള അപകടവും മൃത്രഷയും 

ഗാഡ അമ്ുങ്ങളും ക്ഷാരങ്ങളും ത്വ്മില് പൊള്ളല് ഏച്ലി 

ക്ക ന്നവയാണു . . അതിനാല് അവ ത്വക്കിലും വസ്രൃത്തിലും 

പററാതിരിക്കവാ൯ വ്യത്യ ശ്രദ്ധിംണെം.ഗാഡഅകുംകൊണ്ടു 

ളു പൊള്ള ലുകഠം നേത്തക്ഷാരമായ സോഡിയാ ബൈകരേബ്ബ 

ണേറവകൊണ്ടും ഗാഡക്ഷാരം കൊണ്ടുളള ഷൊള്ളല്യകഠം നേത്ത 

അമും കൊണ്ടും കഴുകുക. എന്നതാ പൊതുവിലുള്ള. പ്രഥമ 

ശുശ്രൂഷ. 

ഗ്ലേഷൃന് അസററിക് ആസിഡ , കാര്ബ്ദാളിക്' ആസി 

ഡ്, ക്രോധിക ആസിഡ് ഫോര്മിക് ആസിഡ്, ഫൈഡ്രയോ 

ക്സോറ!ക് ആസിഡ് ഫൈഡ്യോ ഫ് ള്ടൂറിക് ആസിഡ്, നൈ 

ട്രിക് ആസന , സംംഫൃഛറിക് ആസിഡ് എന്നീവ ശക്തീ 

യായി ളള ഠാ എല്ലിക്കുന്ന. നൈട്രിക് ആസിഡില്നിന്നും 



106 

ു ?) ക, ൧. ററക്ള്്മ ത 
ഉ ണ്ടാകുന്ന നൈടസു ബാഷ്ടങ്ങഠം വീഷവാത റ അല്ക്കു 

ഹോളിനോട” ഗാഡനൈട്രിക് ആസിഡ് പേത്താല് ഉടന് 

പ്രവത്തനം ന്നും കറണുന്നില്ല. എന്നാല് അല്പനേര ത്ന 

ശേഷം ദ്രതഗതിയില് രഠസപ്രവത്തനം ആരംഭിക്കുകയും നൈ 

ട്രസ് ബാഷ്കുങ്ങറം ബഹിരന്ഗ്റമിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇത്തര. പരീ 

ക്ഷണങ്ങറം എല്ലം ഫ്ൃൃം കബ്ലദോര്ഡില് വച്ചു് നടത്തേണ്ട 

താണു. 

ബ്രോമിന് കൊണ്ടുളള പൊള്ള ലുകറം 

ബ്ര്യോമന് ഭൂാവ്വകം ശരീര കലകളെ. ശക്തിയാട പൊള്ളി 
ക്കുന്നു. പൊള്ളിയ ഭാഗം ആദ്യം സോഡിയം ബൈ ക ഠര്ബ്ബണേ 

റ൮ ലായനി ഉപയോഗിച്ച” നല്ലതുപോലെ കഴുകണം: അതിനു 

ശേഷം ആല്ക്കഹ്റോഠ- കെണ്ട് കഴുകുക. അവസാനം പഞ്ഞി 

കൊണ്ട് ഒപ്പി സാധറരണ പൊക്ള ലുകഠംപോലെ ചികിത്സിക്കും 

ഫോസ്ഫറസു” പൊള്ള ലുകം 

ഫോസ്ഫറസു” കൊണ്ടുമള പൊലളള.ല് ഗുരുതരമാണ്. 
ലി & 

ത്തൃദ്യം വെള്ളത്തില് കഴുകീ ഫോസ്ഫറസ് മുഴുവനും സിത്വര് 

നൈേററ് ലയേനിയില് മുക്കിയ പഞ്ഞി തുപയോഗിപ്ചു് 

കഴുകുക. നല്പതൂപേഠലെ കാറവകഴക്കാത്തവിധത്തില് ഭഭൂമായി 

കെട്ടി ആശുപത്രിയിദലയു,, കൊണ്ടുപേകേക. 

ക്ലോറിന്, ബ്രയോമിന് ഇവ ശ്വസിക്കുന്നത്” വലിയ അപ 

കുടകരമല്ല. ശ്വസനത്തിനു വിഷമമുണ്ടെങ്കിരു യ്മൂാദൊലിപ ററ വു 

മണക്കുക. അമോണിയ. തആആന്൯ക്കഛോഠം ഇവ മണക്കുന്നതുകൊ 

ണ്ടും ആശ്വാസം ലഭിശ്ം, 
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ബ്ബാമി൯വാതകം കണ്ണില് തട്ടുന്നതു” ഗൌരവതരമായ 
അപകടമാണ് '. വീയ്യംകറഞ്ഞ ക്ഷാരലായനികൊണ്ടു” തതദ്യം 

ി 

കണ്ണു കഴുകുക. അതിനുശേഷം ഒരു തുള്ളി ആവണക്കെണ്ണ 

ഒഴിച്ചുകൊടുക്കുക. 

കണ്ണില് ത്തസിഡ് വീഴുകയാണെങ്കില് ആദ്യം ധാരാളും 

വെള്ളം ഒഴിച്ചു കഴുകുക. അതിനു ശേഷം ല്ല സോഡിയം 
ബൈകാര്ബണേറവ് ലായനി ഉ.പയോഗിച്ച്” കഴുകണം. 

കണ്ണിരു ക്ഷാരത്ങ0ം പറവകയാണെങ്കില് തആആദ്യം ജലം 

കൊണ്ട് കഴുകി 1 ദു ബോറിഴ് ആസിഡ് ലായനി ഉപയോഗി 

ച്ച” കഴുകുക. 

ശ്രദ്ധയോടെ കൈകായും ചെയുണ്ടതായ ചില രാസവ സ്തൂക്ക: 
൦ കാല് 

ഗാഡ ആസിഡ്യകളും ആല്ക്കലികളും ബ്രോമിന് തുട 

ഒീദിയ പെറള്ള ലേല്ലിക്കുന്ന രാസവസ്തുക്കളും ശ്രദ്ധയോടെ കൈ 

കായ്ക്യം ചെയ്യേണ്ടതാണു”. മറവചില രാസവസ്തുക്കളുടെ വിവര 

ങ്9റം ചുവടെ ചേക്കന്നു. 

ഫോര്മാല് ഡിഹൈഡ്ു*:_- 
അന്തി നിനില 

വേഗം ബാഷ്ട്രീ കരിക്കുന്ന ഭൂാവകമാണു.. ഇതിന്റെ ബാഷ്ട് 

ങ്ങറം തൊണ്ടയിലും ശ്വാസനാളത്തിലും പൊള്ളല് ഉണ്ടാക്കുന്നു. 

ൃല്ക്കഹോം.... 
വേഗം തീപ്പിടിക്കുന്ന സ്വഭാവത്തോട് കുടിയ ഒരു ജ്വല 

നവസ്തുവാണു് തആതല്ക്കഹോഠം. ആത്ക്കഫോള നൈട്രിക് 

ത്തസിഡ ം ചേന്റാല് വിഷമയമായ നൈട്രിക് ബാഷ്ക്രങ്ങഥം 

ഉ ല്ലാദിപ്പിക്ക പ്പെടുന്നു. 
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അമോണിയ, __ (ലിക്കര് അമോണിയ ഫോര്ട്ടിസി (ഗാഡ്ഥ 

അമോണിയ ലയനി)ല്നിന്നും അമോണിയ വാതകം വളരേ 

വേഗത്തില് ബഹിര്ശ്്ശമിക്കുന്നു. കപ്പി തറക്കുദമ്പാറംതന്നെ വജ 

രേ ശ്രദ്ധിക്കണം. അമേണിയ വാതകം ക്രൂടുതലായി ശ്വസിക്കു 

ന്നതു"കൊണ്ടു” ശ്വാസം മുട്ടല് അനുഭവപ്പെടുന്നു. അമോണ। 

യയും ക്ലോറിനും ചേര്ന്നുള്ള പ്രവത്തനം വിസ്റ്റോടന സ്വഭാവ 

മുള്ള താകയാൽ അപകടകാരിയാണു , 

അമോണിീഈം അയഡൈഡു..... 

കൃടാക്കുമ്പോഠം പൊടിത്തെറിക്കുന്ന വസ്ത്രവാണ്ട, 

അമോണിയം നൈര്ട്രയ ററ: 
[നിനി 

പലതരം വിസ്റ്റോടനവസ്ത്ു ൦ ളീലെ ഒരു ഫേടകമാണ് 

അമോണിയം നൈട്രേയ ററ്. മറ൨ വസ്തക്കളമായി 6 ചര്ത്തു' 

ഒരിക്കലും മോരടാറില് അരക്കരുത്. ആവശ്യ മെങ്കില് ഇതര് 

വേറെത്തന്നെ അരച്ചു ഒരു തൂവന് കൊണ്ടോ മിനുസമുള്ള കട 

ലറസു കൊണ്ടോ ഇളക്കി ക്രടിചേക്കണം. അമോണിയം നൈ 

ഴേറ൨ തനിച്ച്” ചൂടാക്കിയാലും പൊട്ടിത്തെറിക്കുന്നു. അതി 

നാല് അമോണിയം സംംഫേറവം സോഡിയം നൈട്രേയ റ൨൦ 

ചേന മിത്രിതം .ൃൂടാക്കിയാണു” നൈടസു ഓാക്സയിഡ് 

നിര്മ്മീക്കുന്നതു . 

അമോണിയം നൈട്രൈയ ററ,__ 

ഇതും ചൂടാക്കുമ്പോഠം പൊട്ടിത്തെറിക്കുന്നു. അതിനാല് 

നൈടജ൯ നിര്മ്മാണത്തിനു” അമോണിയം (ഠം ഫേറവം 

സോഡിയം നൈട്രേറവം ചേന്ന മിശ്രിതം ചൂടാക്കുന്നു. 
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അമില് ഒനെട്രയിററു,__ 

ഈ ഭ്രാ൨ കത്തില് നിന്നും ഉണ്ടാകുന്ന ബാഷ്ട്ത്തിനു് ശക്തി 
യേറിയ ഫവലങ്ങറം ഉണ്ടു”. ഇതു” ശ്വസിക്കുന്നതു മുലം രക്തം 
ശിരസ്ത്റിലേയ്യ കൂട്ടതല് ഒഴുകുകയം തത് ഫല്മായി മഖം 

തുടുക്കുകയും നാഡിമിടിപ്പ് വര്ദ്ധിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. 

അനിലിന്.__ 
ി 

രക്തത്തേ തആക്രമിക്കുന്ന വീഷവസ്തവംണ്ട്. ത്വക്കില് 

ക്രടിയം ത്തു” ആഗിരണം ചെയ്യപ്പെടുന്നു. അത'നാല് ശരീര 

ത്തിന്െറ ഒരു ഭാഗവുമായി സഷ്ചര്ക്കം അനുവദിക്കരുത്. 

ഈ ഭാവകം വസ്രരങ്ങളില് പററിയാലം ഉടന് നീക്കം ചെയ്യേ 

ണ്ടതാണ്. 

ത്തര്ന നികു...... 
മ നവ ഥു തനം ഞ്ഞെ ആലോ 

ആര്സനിക്കും അതിന്െറ സംയുക്തങ്ങളും വിഷവസ്തക്ക 

കാണു. ഇതിന്െറ പലസംയുക്തദ്ടളും ബാഷ്ട്രീകരണസ്വഭാവം 

ക്രട്തല് ഉള്ള ധധാകയാല് ക്രട്ടതതല് അപകടകാരികളുമാണു. 

ആര്സനിക് ഫൈഡ്വയിഡിനെറ (കട 11,) അതിസൂക്ഷ്മമായ 

അംശംപചോലും ശക്തിയേറിയ വിഷമാണ് 

ബെന്സിന്, സയലിന്, ടെ9ലുവില്:- 
ഡ്മ ൧. ന വത്മനാം.ആാതസാ: തകപായ .. : ഡം ത നമ്മ പം തക്ക ക 

ഇവയുടെ ബാഷ്ടങ്ങറം തലചുററലും തലവോേദനയം ഉണ്ടാ 

ടൂ ന്നു. 

ബ്രോര ൯. ബാഷ്ട്രീകരണ സ്വഭാവമുള്ള ഭൂവകമാണു൯. 

ഇതിനെറ ബാഷ്ടം മ്ൃഭസെ മെഃമ്പ്വനിരു ശക്തി.യറിയ പൊ 

ഒളരി ഉണ്ടാക്കുന്നു. ഇതു” ശ്വസിക്കുന്നതു കൊണ്ടു ശ്വാസകോ 

ശങ്ങളില് കഠിനമായ നീററല് ഉണ്ടാകുന്നു. വളദര ചെറിയ 
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അംശംപോല
ും പൊറള്ളിക

്കവഠ൯ ശേഷിയുള്ള
 താണു. അധികം 

ശ്വസിച്ചാല് മരണവും സംഭവിച്ചേക്കാം. ഭൂാവകം ഡ്വക്കുമായി 

സമ്പര്ക്കത്തില് വന്നാൽ ക്റീനമായ പെള്ള ല് ഏല്ലിക്കുന്നു. 

_കാര്ബ്ബണ് ൭ ൩൦ ഫെഡു”.__ 
അ ധാഘായള് അഗ ചം 

വേഗം ബെഷീകരിക്കപ്പെടുന്ന രയ ദ്രാവകം ദു൪ഗ്ഗന്ധമു 

ളതൂം വിഷ ഡപഭാവമുള്ളതുമനാണു. 

കാര്ബ്ബണ് മോണോക ദസഡഃ 

൮ളദര വിഷസ്വഭാവമുമ്ള വാതക്മാണു . ശ്വസനവായു 

വില് ൦൪൪൪ ഭാഗം ഇണ്ടെജ്ടിത പേഠലും ഇതിന്െറ വിഷ 

ഫലം അനുഭവപ്പെടുന്നു. ൭൦൦൭൦ ഭാഗമുണ്ടെങ്കില് ജീവനു” ഹാനി 

കരവുമാണു്.. 

കറര്ബ്ബണ് ട്ടെടാക്നോറൈഡു;_ 

ശക്തിഴേറിയ ല ഫരി സ്തരവാണ്ട്”. ഇതിനെറ ബാഷ്്രം 

ശ്വസിക്കരുതു . ധാരാളം വായുസഞ്ചാരമകെ മുറിയില്വച്ച 

മാത്രമേ ഈ ദ്രാവകം പരീക്ഷണത്തിനു - ഉപയോഗിക്ടവാ൯ 
പാടുള്ളൂ. തു” ഒരു ജ്വലനവഡസ്തുവഖല്ലങ്കിലും ജ്വാലയുടെ അടു 

ത്തെങ്ങും കൊണ്ടു പോകരുതു”. രു കത്തുന്ന. സിഗരററി൭ ൯റ 

സാമിപൃത്തിള്പോലും ഇതിന്െറ ബാഷ്ട്ം പുകയിലയുമായി 
പ്രതീപ്രവത്തിച്ച് ചില അമൃബാഷ്ങ്ങഥം ഉണ്ടാക്കുമത്രേ. 

ക്ലോറേയ”ററുക?ം;_ 

എല്ലാക്ശോറേറവകളും ഓക്തരീകരകത്ദറം (വീട 

ുഇു൩ട) ആകയാ൪ അവ ചുടാക്കു മ്വോഠം സ്റ്റോടനം ഉണ്ടാ 
കുവാ൯ ഇടനണ്ടു”. പൊട്ടാസിയം ോറേയ് ററ് തനിച്ചു” ഉഡയന്ന 
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മുണ്ണൃതയിലേക്കു' ച്ടൂടാക്കിയാല് പൊട്ടിത്തെറിക്കുന്നു. ഫോേസോേ' ഫറസു', കാർബ്ബണ്, തആ൯റീമണി, സറംഫര്, തുടങ്ങിയ വ ക്കളുമായി കുറഞ്ഞ താപനിലയിലേക്ദപോലം ഇതു” തപീപ്പി 
ക്കരുത്. 

സൈനൈഡുകറം.__ 

“പ്പാ സൈനൈഡുകളും ശക്തിയേറിയ വിഷവയസ്ത്ുക്ക കാണു . പൊട്ടാസിയം സൈനൈഡു' കുറച്ചുകാലം പഴക്കം 
ചെന്നാല് ഫൈഡ്രജ൯ സൈനൈഡ് വാതകമായി മാറ൨ന്ന 
തിനാല് ഇതു മണക്കുരുതു”. സൈനൈഡ് ലായനികറം ചിപ്പ 
ററിലേക്കു് വായ കൊണ്ടു” വലിച്ചെടുക്കരുതു”. ഇത്തരം വസ്ത്ൂ 
ക്കം കുട്ടികഠംക്കു' കിട്ടാത്ത വിധത്തില് പൂട്ടി .ൂക്ഷിക്കണം. 

ഹൈഡ്രജന് സര്ംഫൈഡും;__ 

സാധാരണയായി കരുതപ്പെടുന്നതിനേക്കാഠം ക്രടടതല് 
അപകട കാരിയാണു” ഈ വാതകം ശ്വസനുവായയവില് നി 
ഓഗം ഉണ്ടായിരുന്നാല് മരണം സംഭവിക്കുവാന് ഇടയുണ്ടു". 

ചെറിയ അളവില് ശ്വസിക്കുന്നതുമുലം തലചുററല്,, തല 
വേദന, എന്നിവ ഉണ്ടാകുന്നു. അധികം ഉ ല്ലാദിപ്പിക്കേണ്ടീ 
വരുന്ന സന്ദര്ഭങ്ങളില് കിപ്പു ഉപകരണം പരീക്ഷണശാലു 

യുടെ പുറത്തു്” വരാന്തയില് വയഷ്യൃന്നതാണു് നല്പതു”. ഇതിനു" 
സൌകയ്യയമില്ലെങ്കില് ഫ്യം കബ്ലോര്ഡ” ഉപയോഗിക്കാം, 

ലെഡു*, മര്ക്കുറി. എന്നീ ലോഹങ്ങളും അവയുടെ സായുക്തു 
ള്ള വം ഘം. പാ യര് 

ങ്ങും വിഷവസ്തക്കളാണ്ട'. 

നി തത്തെ 

നൈട്രോ ബനന്സീന്..__ 

അനിലി൯ പോലെ ത്വക്കില് ക്രടി ആഗീരണം ചെയ്തു 
പ്പെുടന്ന വിഷവസ്തുവംണിതു'. ബാഷ്ക്റവും അപകടകാരിയാണ് 
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ഇ തിന്െറ ഫലങ്ങഠം ഏതാനും മണിക്രര് കഴിഞ്ഞാണു 
ി 

അറിയാറാകുന്നതു”. പലപ്പ്യോഴും മരണം സംഭവിച്ചിട്ടു മണ്ട . 

ഇതുപോലെ വിഷവയ്ത്ുക്കളാണു' നൈോഗ്ഗിസറിന്, നൈഃടാ 

ഫിനോഠം ഏന്നിവയും. 

ഫോസു”ഫറസു ";__ 

വായുവില് തുറന്നു” വച്ചാല് കത്തുന്ന മഞ്ഞഇനം വളരേ 

അപകടകാരിയാണു - കത്തുമ്പോഴുണ്ടാകുന്ന പുക വിഷവസ്തു 

വാണു. ഫോസ്ഫറസ് ദോറൈഡ് കണ്ണുകഠംക്കു. ശ്വസനേ 

ന്രിയങ്ങറംക്കും ദോഷം ചെയ്യുന്നു. 

മേല്പറഞ്ഞ ദ്ദഷ്ടാന്തങ്ങളില് നിന്നും രാസവസ്ത്ക്കറം എ 

ല്ലാം അപകടകാരികളാണെന്നു” തോനനരുയ. രാസവസ്തൂക്കഠം 

കൈകായ്യം ചെയ്യുമ്വോഴുമ്ള അപകട സാദ്ധൃതകഠം മനസി 

ലാക്കുന്ന തിനു” മുകളില് ചേത്ത ദ്ദഷ്ടാന്തങ്ങഥം സഹായകമാ 

യിരിക്കും. 

പ്രഥമശുശ്രുഷാപേടകം [1 പറി [30%] 

പരീക്ഷണ ശാലയില് ഉ.ണ്ടായേശൈവുന്ന ഏതുതരം 

അപകടങ്ങംക്കും ആവശ്യമായ പ്രഥമശ്ു ശ്രുഷ നൽല്കന്നതിന്നു” 
ആവശയമായ നല്ലൊരു ശുശ്രുഷാപേടകം ആക്കം ആവശ്യത്തിനു” 
കിട്ടത്തക്ക സ്ഥാനത്തു” വച്ചിരിക്കണം. മരുന്നുകഠം ലേബല് 
ഒട്ടിച്ച കുപ്പികളിലക്കി വയ്മരണം. ലേബലില് മരുന്നിന്െറ 
പേരിനു പുറമേ അതു” എത്രഉപയോഗിക്ക ണം. എന്നു മാത്ര 
യും (1202൦) കറിച്ചിരിക്കണം. പെട്ടിയുടെ അടുത്തുതന്നെ 
ഓരോ മരുന്നിന്െറയും ഉപയോഗവും മ പര്യാഗിക്കേണ്ട രീതി 
യും വിശഭമായിക്കറിച്ചിട്ടുള്ള. ഒരു ചാര്ട്ടും തൂക്കിയിരിധ്,, 
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പെട്ടി ഇടയ്യുക പരിശോധിച്ചു ആവശ്യമുള്ള മരുന്നുകം വാങ്ങി 

വൃ തിയായി സൂക്ഷിക്കണം. പ്രഥമശു ശ്രുഷാപ്പെട്ടിയില് വഷ്ക്കാ 

വുന്ന മരുന്നുകളുടെ ഒരു ലീയ്ക്റ് ചുവടെ ചേത്തിരിക്കുന്നു. 

| അസററിക ആസിഡു. __ 

ക്ഷാരം കൊണ്ടുള്ള പൊള്ളലുകഠ.ക്കു നേത്ത അരസററിക 

ആസിഡ് കൊണ്ടു" കഴുകണം. ഇതിനു” 250 മി ലി. 

ജലത്തോടു” 3 മി. ലി. ഗ്ലേഷ്യല് അസററിക് തആസിഡ ചേത്ത 

ലായനി തയ്യാറാക്കി വയ്യകഛക. 

ഥ് ട് ൭ 
ബേററിക തആആസിഡു'...... 

ക്ഷാരങ്ങഥ. കണ്ണില് പററിയുണ്ടാകുന്ന പൊഠള്ള ലുകളില് 

കണ്ണൂ കഴുകുന്ന ിനു് നേത്ത ബോറിക് ആസിഡ ലായനി 

പ്രയോജനമപ്പടന്നു. ] ഗ്രാം ബോറില്്? ആസിഡ് 100 മീ. ലീ 

ജലത്തില് ലയ പ്പിക്കുക. “കണ്ണു കഴുകുവം൯* എന്നു” പ്രദത്ൃകം 

എഴുതിയ ലേബല് ഒൂട്ടിക്കണം. 

9. ത്തത്ക്കഹോം. 

ബ്ര്യോമിന് കണ്ണില് തട്ടിയാല് നല്ല വണ്ണം ജലമുപയോ 

ഗിയ കഴുകിയശേഷം ഒരു കുപ്പ്പിയ!൯ ത്തൃല്ക്കഹോഠം എട 

ത്തു കണ്ണിനു ലു വട്ടിലായി പിടിച്ചു് ആല്ക്കരഹാഠംബാഷ്കം 

തട്ടിക്കുക. ആ :ഹോഠം ദ്രാവകം കറ്ൂറ്റിലാകുവാ൯ ഇഭയാ 

കരുതൂ. 
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ര്ബ്ബണേറ൪് 100 മി. ലീ. ജലത്തില് ലയിപ്പിച്ച ലായനീ 

തയ്യാറാക്കുക. ലേബലില് കണ്ണുകഠം കഴുകവാന്?” എന്നുക്രടി 

ചേര് ണെം, 

5. ബാന്ഡേജ'ക€ം.._.. 

പല വല്പ്പത്തിലുള്ള ഏതാനും ബാ൯ഡേജ” കറം പെടി 

യിന് സുൂക്ഷിച്ചിരിക്കണം. 

൫8. ബോറിക തആതസിഡ പൂരിതലായന '.__ 

കണ്ണുക കഴുകു നതിന്നു' പുറമേ മുറിവുകറം കഴുകുന്നതി 

ന്നും ബോറിക് ആസിഡിന്െറ ഒരു പൂരിതലായഥി തയ്യറാക്കി 

വയയു്ഛക. ഇതില് “മുറിവുകഠംക്കു” എന്ന ലേബല് ഒട്ടിക്കട്. 

7. ആഖണകക്കണ്ണ;.- 

ബ്ര്യോമിന്൯ കണ്ണില് തട്ടിയുണ്ടാകുന്ന പൊള്ളല് ജലത്തില് 

കഴുകിഷശേഷം തആആ പണശെണ്ണ്ണെ ഒരുതുള്ളി ഒഴി വ കൊടുക്കുക. 

8, യൂക്കാലിപ്ററഡു'; പ 
യിലി 

ക്സരോരിന് ശ്വസിക്കുന്നതു മുലമണ്ടാകുന്ന അസുഖത്തിനു” 

യൂക്കാലിപ' ററസു” ആശ്വാസം നലകുന്നു 

9. അയഡിന് ലായനി:... 
ത തത്തെ നി നി യം പ ച. ത്തു 

4 ൭ തണ പെൌടാസിയം അയഡൈഡ് കുറപ്പ ജലത്തില് 

ലയിപ്പിക്കുക. ഇതില് 2-9 ഗ്രാം അയഡിന് ക്രിസ്റ്റലുക൦ ചേ 
രക്ഷക ലായനി സ്റ്റിരീററ ചേത്തു 100 മി, ലി. ആക്കുക. മുറി 
വൃകറം ക്ക് ഉപയോഗിക്കാം. 
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10, ഫിനോറം:_ $ [2] ഫിനോഠം 00 ര. €. ജല 

ത്തീല് ലയിപ്പിക്കക. മുറിവുകഠംക്കു” ആന്റിസെപു”ററിക്കായി 
ഉവയേഠഗിക്കും. 

1 രേ വെളേടടല് (ടപ്്ഷിം 
ി ഇതു ജാതിഎണ്ണ,, നാരങ്ങ എണ്ണ, ആരല്ക്കഹോറം., അ 

മോണീിയം കാര്ബ്ചണേറവ്, അമോണിയ. ജലം എന്നിവ ചേന്ന 

മിശ്രീതമാണു'. മരുന്നു” ഷാപ്പില് നിന്നും വാങ്ങുകയാണു' ഉത്ത 
൭ ൮ 4 ലി! യല ൭ മം. 2 ഓണ്സു” കുപ്പ്പിയുണ്ടെങ്കില് കുറച്ചു് കാലത്തേയ്മച' ഉപ 

യോഗിക്കറാ. 

9. സില്വര് ഒ നെടേറററ.... 

ഏകദേശം ! 7 ഗ്രാം സില്വര് നൈട്ടേറ൨് 100. ൦. 

ജലത്തില് ലയിപ്പിക്കുക. ഫോസു ഫറസ് പൊള്ള ലൃകഠംക്കു 

നല്പതൂപോലെ ജലത്തില് കഴുകി സില്വര് നൈട്േറവ് ലായ 
നിയില് കുതത്തിയ പഞ്ഞിവച്ചു് മുടിക്കെട്ടക: 

13. ആസിഡു” പൊള്ളലുകര്ാക്കുസോഡ്ിയം ബൈ__ 
തത് 

കാര്ബ്ബണേററ് ലായനി. 
വാത്ത അശ്മസാക ം.. ചക . 

കന്ണുകറം കഴു ഭവാന് ആവശ്യമായതിനേക്കാഠം വീയ്യും 

ക്രടിയ ഒരു ലായനി തആസിഡു് പൊള്ള ലുകഠം കഴുകുവാന് 

ആവശ്യമാണു”. ഇതിന്നു” 20 ഇണ സോഡിയം ബൈകാര്ബ്ബ 

ണേറ൪ 750 €.. ൦ ജലത്തില് ലയിപ്പിച്ചു “പുരിതലായനി 

ആസിഡു” പൊള്ള ലിനു?” എന്നു എഴുതി വയ്യുക. 

14. ഉപ്പ്ചായനിക.... 

രര്ദ്ദ പ്പിക്കുന്നതിന്മ ഗാഡ ഉപ്പു ലായനി രയ്യയഠറാക്കി 

സുക്ഷിച്ചു വയ്ക്രണം. 



ാപായനനത്ത്തു 

തിള 
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15, വാഷ് ബോട്ടില് -- ജലത്തോടുക്രടി 

186, മില്ക്കു ഓഫ് മെഗ്നീഷ്യ: 

വിഷയസ്ത്രക്കം കഴിച്ചാല് വയറിളക്കുന്നതിന്നു' കൊടുക്കാം. 

മേല്ചേത്തിരിക്കുന്ന മരുന്നുകംം ആവശ്യമായ അളവില് 

തയ്യാറാക്കിയദതാ പീടികയിരുനീന്നും വാങ്ങിയോ എല്ലയ്ക്കോഴചം 
പ്രഥമ ശുശ്രുഷ പേടകത്തില് ഉ ണ്ടായിരിക്കേണ്ടതാണ്ടമ്. പെട്ടി 
പൂട്ടാതെ എല്ലാവക്കും കിട്ടുന്ന ഒരു സ്ഥാനത്തു” വയ്ക്കണം പ്രഥ 

മശുശ്രുഗകൊണ്ടു' തൃഛ്ലിപ്പെടാതെ അപകടംപററിയ കുട്ടികളെ 
ആവശ്യമെങ്കില് റൈദൃസഹായത്തിനു വേണ്ടി ആശുപത്രി 
യിലേയ്യക്ഛ അയക്കണം. പ്രഥമശുശ്രുഷ ഒരിക്കലും ചികിത്സയ്മഛ 
പകരമായി കണുക്കാക്കരുത്ര്. 

ഒന്പതു” 

പരീക്ഷണശാലയിലെ വ്യയകൃത്യത 
1: 00൨0൩൦ ൩ 41൨൦ 1.൭0 

ശാസ്ര്രം മറ൨ വിഷയങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ചു ചിലവു ക്രടുത 
ലുള്ള വിഷ് യമാണു, ശാസ്ര്ര ഖോധനത്തിനെറ സമ്പത്തിക 
വ്ൃയത്തിന് വലിയൊരുപങ്ക് ചിലവഴിക്കേന്ഭിവരുന്നതം പരീ 
ക്ഷണശാലയിലാരെ . ഉപകരണങ്ങംംം രാസവസ്ത്രദറെം,, ജല 
വിതരണം വിദ്യ, ഛക്തി, ഗ്യാസ് മുതലായവയ്യ്കേല്പാം ധാരാളം 
പണം പലവാക്കേണ്ടിവരുന്നു. പരീക്ഷണശാലസില് വിവിധ 
വസ്ത്ൂക്കളല ടെ ചിലവു ക്രമപ്പെടുത്തി ഇര ഭീമമായ സാമ്പത്തിക 
ബാഭ്ധൃത കഴിയുന്നത്ര കറയുക വാന് ശാസ്ര്രാദ്ധൃാപചക൯ ബദ്ധ 
തൃദ്ധനായിരിക്കണ-ം ഉ പകരണങ്ങം അജഞ്ഞതകൊണ്ടും അത്ര 
ഭാ കൊണ്ടും ൭ടഞ്ഞും ദകടുവന്നും പോകാതെശ്രദ്ധിക്കുന്നതുതഃന്ന 
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വ്ൃയ കൃത്യതയും വളരെ അധികം സഹായകമാണ്”. ബാറററി 
കഠം ഷാര്ട്ട' സര്ക്ക്ൃട്ട് കൊണ്ടു” നശിച്ചപോകുക. ക്രടുതല് 

വോഠംടേജുള്ള ഉപകരണങ്ങളു മായി ബന്ധിപ്പിച്ചു അധികം പ്ര 

വത്തനം കൊണ്ടു” കേടു പറവ൨ക, പ്രതിരോധ പേടകങ്ങളും 

അമ്മിററവകളും ഭവാഠാട്ട് മീററ൨കളും മറവം ക്രൂടുതല് ശക്തി 
യുള്ള, പ്രവാഹം ഒഴുകുവാന് ഇട യായി കത്തിപ്പേോകുക, കേട്ട് 

സംഭ വിക്കുക. അശ്രദ്ധമായ ഉപയോഗം കൊണ്ടു” തര്മോ മീററ 

൨൭൦ പൊട്ടിപ്പേോകുക തുടങ്ങിയ അനവധി നാശനഷ്ടങ്ങറം 
അദ്ധ്യാപകനും വിദ്യാത്ഥികളും ശ്രഭ്ധിക്കുകയാണെങ്കില് വളരെ 

അധികം കുറയ്മുവാനെങ്കിലും സാധിക്കുന്നതാണ്. അതിനാല് 

സൂക്ഷ്മ ഉപകരണം ത പയോഗിച്ചു” തുടങ്ങുന്നതിനു മമ്പൃതന്നെ 

വിദ്യാത്ഥികറംക്ക് അതിന്െറ ശേഷികളെക്കുറിച്ചം കേടുവരു 

വാനുള്ള സംഹചയ്യങ്ങളെക്കുറിച്ചും ശരിയായ ധാരണ ഉണ്ടാധി 

രിക്കണം. ഇത്തരം ഉപകരണങ്ങറം പ്രവത്തിപ്പിച്ചു തൃടങ്ങുന്ന 

തിനു മുമ്പ അവ ശരിയായ നിലയില് ബന്ധിപ്പിച്ചിട്ടണ്ടോ 
എന്നു” അദ്ധ്യാപകന൯ പരിശോധിച്ചതിനു ശേഷമേ കുട്ടി പരീ 

ക്ഷണം ആരംഭിക്കാവു. ശ്രദ്ധയോടെ കൈകായും ചെയ്യേണ്ടതായ 

സൂക്ഷ്മ പകര ണങ്ങളിര ഒരു മുന്നധിയിപ്പ ൭൩ തരത്തില് ആ 

വിവര രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കണം. കട്ടികഠം കൈകായ്യം ചെയ്യേ 

ണ്ട ൭പകരണങ്ങറഠം കഴിയുന്നിടത്തോളം ഉടയാത്തവയും വളരെ 

സൂക്ഷ്മഫലങ്ങറം നല്കുന്ന വയല്ലെങ്കില്ത്തന്നെയം സാമാന്യം ഉറ 

ടട വയയം ആയിരിക്കണം സാധാരണ ഭാരം കൃത്യമായി കറ 

ണ്ടതായ സന്ദഭങ്ങളില് പോലും കുട്ടിക ഠംക്ക് കെമിക്കല് ബാഥ൯ 

സിനെറ ആവശ്യം വരുന്നില്ല- നല്ല ഉറപ്പുള്ള ഒരു സാധാരണ 

ഫിസിക്കല് ബാലന്സു മതിയാകുന്നതാണ്. മൈക്രോസ്ോപ്പ്ില്ു 

ക്ട നോക്കു മ്പോറം ലഘുസംവര്ഭ്ാന ഓാബ്ബ ജക്ലീവു് ( 1.0 

002 0 21009൦) ഉപയോഗച്ചരാല് താഴ്ന്ന ക്ലാസ്ത്രിലെ ആവ 

ശ്യങ്ങംക്ക് വേണ്ടതായ ൩ വേരഭ്ധന. വിദ് ലിംമു കിട്ടുന്ന 
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താണു", സൂക്ഷ്മനിരീക്ഷണം ആവശ്യമില്ലാത്ത വസ്തക്കഠം നിര് 

ക്ഷിക്കവാന് കൈല൯സൊ ലഹഘുസൂക്ഷമദര്ശിനിയോ ഉ പയാ 

ഗിക്കാം. ഇത്തരം ഒരു വൃവസ്ഥ പാലിക്കുകയാണെങ്കില് സൂക്ഷ്തോ 

പകരണങ്ങം കുടികഠം കൈകായ്യം ചെയ്യേണ്ടതായ സന്ദഭങ്ങറം 

തൃലോം വിരളമായിരിക്കും. കായികമായും മാനസികമായും സാ 

മാന്യം പക്വത വന്നതിനു ശേഷമേ ധിലക്രടിയതും വേഗം കേടു 

പറവ വാ൯ സാദ്ധ്ൃതയുകൂള തമായ ഉപകരണങ്ങം കൈകായ്യം 

ചെയ്യവാനുള്ള സന്ദഭങ്ങം കുട്ടികഠംക്ക് ഉണ്ടാകാവൂ. 

രാസവസ്തുക്കളുടെ ഉ പദയാഗത്തിലും വൃയകൃതൃത പാലി 

ക്കേണ്ടതാണു'. പല പരീക്ഷണങ്ങഠംക്കും രാസവസ്തുക്കഠം വളരെ 

കുറച്ചുമാത്രം മതിയാകന്നതാണു - ഏതെങ്കിലും പരീക്ഷണത്തില് 

ഒരു രാസവസ്തു അധികമായി ദചക്ടവാ൯ ആവശ്യ്പെട്ടിട്ടണ്ടെ 

കില് അതിന്െറ അത്ഥം രാസ പ്രവത്തനത്തിനു് ആവശ്യമംയ 

തിനേക്കാഠം അല്പം അധികം എന്നാണു ഉദാഹര ണമഠയി ക്ഷാര 

മയമുള്ള ഒരു രാസവസ്തുവില് അധികം അകം ചേക്ടവാ൯ നിര് 

ദ്ദേശിച്ചാല് പ്രസ്തുത ക്ഷാരം മുഴുവനും നിവിയ്യീകരിച്ചശേഷം 

കുറച്ചു അമും ബാക്കിയുണ്ടാകണം എന്നാണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതു”. 

അതായതു” തുടന്നുക്കൂ പരീക്ഷണങ്ങറം അമശ്മയമായ മാദ്ധ്യമ 

ത്തില് നടത്തണം എന്നത്ഥം. ആവശ്യമായ രാസവസ്ത്രവിനെറ 

ഏകദേശരൂപം കുട്ടികഠംക്കു' കിട്ടുന്നതിനു” മിക്കു ലായനികളും 

ഴൂ. ഗാഡതയിലാക്കിവച്ചാല് മതിയാകുന്നതാണ്ട. ! മി. ലി. 

എട് ഗാഡ്ഥതയൃയള്ള ഒരു വസ്ത്രവിനെറ ലായനിയുമായി പ്രതിപ്പവ 

ത്തിക്കുവാന് 2194 ഗാഡ്ധതയളള മറെറാരു വസ്തരവി സെറ | മി. ലീ. 

ലായനിതന്നെ മതിയാകും എന്ന ധാരണ കട്ടികളിരു ഉണ്ടാക്കുക 

എല്ലാ കുട്ടികളും രാസവസ്തുക്കളില് മിതവ്യയം ശീലിച്ചാല് 

നല്ലൊരുമിച്ചം ഈ ഇനത്തില്നിന്നുതന്നെ ലഭിക്കുന്നതാണ്. 



168 

രാസവസ്തുക്കളുടെ വിലയും പ രീക്ഷണശാലയില് അവയുടെ 
ചിലവുമൂലം ഉണ്ടാകുന്ന ധനവ്യയവും അതു ലഘൃകരിക്കുവാ 

നുള്ള മാര്ഗ്ഗങ്ങളും കുട്ടിഹംക്കു് മനസ്സ്ിലാകത്തക്കവിധത്തിലുള്ള. 

അദ്ധ്യാപകന്െറ ഒരു നല്ല സംഭാഷണം വൃഥാവ്യയം തടയുന്ന 

തിനു” വളരെ സഫായകമായിരിക്കും. പരീക്ഷണങ്ങളില് ഉപ 

യോഗിച്ച പോയ രാസ്വയസ്ത്ക്കറം, പരീക്ഷണഫലമായുണ്ടായ 

രാസ വസ്ത്ുക്കഠം മുതലായ വ ശുഭ്ധമായും ലാഭകരമായും തിരിച്ചെട 

ക്കാവുന്നതാണെങ്കില് ത്ആ വസ്തുതയും ശ്രുദ്ധിപ്പൈ:ടണ്ടതാണു. 

ഉദാഹരണമായി വസ്തുക്കളുടെ ലേയത (൫൦120 11) കാണുന്നതി 

നുള്ള പരീക്ഷണങ്ങളില് ഉപയോഗപ്പെടുന്ന വസ്ത്ക്കം ദ്രാവകം 

വററിച്ചു' തിരിച്ചെടക്കാവുന്നതാണു .. ഇതു ഓരോ കുട്ടിയും 

സ്വയമായോ ദ്വില്ലാ കുട്ടികളും തയാറാക്കിയ ലായന 'കഠം ശേഖ 

രിച്ച് പരീക്ഷണ ലയില് അഭ്ധ്യാപകനോ അററന്ടരക്കോ 

ചെയ്യാവുന്നതാണു. പൂരിതലായനി പഠിച്ചശേഷം അതുതന്നെ 

തുപയോഗിച്ചു' ക്രിസ്റ്റല് വളത്തി എടുക്കുന്ന പരീക്ഷണങ്ങറം 

സജ്ജീകരിച്ചാല് വററിക്കുവാനുള്ള ഇന്ധനച്ചിലവുംക്രടി ലാഭ 

ക്കാം. ഇതിനു പകരം പൂരിതലായന! കുട്ടികറഠം സിങ്കിലൊഴിച്ച 

കളയുകയും ക്രിഡ്ഡ്ുല് ഉണ്ടരക്കുന്നതിനും മറവം പുതുതായി ലായനി 

ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യുന്നതു” അധികച്ചെലവിനു കാരണമായി 

ത്തീരുന്നു. 

ഇതുപോലെതന്നെ രാസപ്പൃവത്തനത്തില് പുതിയ വസ്തു 

ക്കഠം ഉണ്ടായിട്ടു ണ്ടെങ്കില് അവയും തീര 'ഒച്ചെടു ദരൊവുന്ന സാദ്ധ്യ 

തകറം തആലോചിക്കാവുന്നതാണട്. കിപ്പു” ഉപകരണത്തില് 

സിങ്കം നേത്ത ആസിഡും ഉപയോഗിച്ചു ൈഡ്രജ൯ നിമ്മിച്ച 

ശേഷമുള്ള ലായന' കളയാതെ അതില്നിന്നും ബവഷ്ക്റികരണം 

വഴി സിങ്ക് സറംഫേററ' (൦ ബിഠലി0൦ തിരി ്പടുക്കാവുന്നതാ 

൯. വ്യാപ്മാനവിശ്ശേഷണ പ്രവത്തനത്തില് (ദുകം 
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ദന1൬515 ) ഉ ദാസീകരണംമുലം കണ്ടാ; ിട്ടുളള ലവണക്ങറം ത്തീരി 

ച്െടുക്കുന്ന കായ്യം പിന്തൃ മാണ്ട്. ഇങ്ങനെ തിരിഒ ച്വെടക്കുന്നതു് 

ലാഭകരമായ സാഹചയ്യങ്ങറം എല്ലഠം ഉ പയോഗപ്പെടുത്തുവാ൯ 

അഭ്ധ്യാപക൯ സദാ ജാഗരൂകനായിരിക്കണം. എന്നല് തീര! 

ച്ചെടുക്കുന്ന ക്രിയയില് ഇന്ധനപ്പിലവിലും മറവം നഷ വര 

വാ൯ ഇടയുള്ള സാഹചയ്യങ്ങളില് രാസവസ്ത്ു്കഥംകളയുകയാണു 

നല്ലതു”. ഇന്ധനത്തിനു ഗ്യാസിനു പകരം സാകമയ്യപ്പദ മെങ്കില് 

മറ്റ്റ്ണ്ണ സ്റ്റൌ ഉ പയോഗിക്കാവുന്നതാണ . 

ബാഷ്ട്രീകരണ സ്വഭാവമുള്ള. ആല്ക്കഫോ-. കാര്ബണ് 

ബൈസഠംഫൈഡ്., ഈതര് തുടങ്ങിയ രാസവയ്ത്ുക്കും പായു 

കയറാതെ ഭദ്രമായി അട പ്പവയകവാ൯ ലു. ശ്രദ്ധിച്ച 

ല്ലെങ്കില് ഇവ മുഴുവനും കുറച്ചുകാലം കൊണ്ടു ബാഷ്ട്രീഭവി ച്ച 

പോകുന്നതാണു , വായുവയമായി പ്രതിചപ്പവത്തനമുള്ള വാസ്തു കളം 

വായു കയറാതെ സൂക്ഷിണെം. അല്ലാത്തപക്ഷം സ്പോഡ്ധിയം 

ഫൈഡ്രയോക്ക്ൈഡ് പൊട്ടാസിയം ഫൈഡ്ധോഴ്ക്നെ മുലാ 

യവയില് കാർര്ബണ്ഡയോകെക്കഡ പ്പവത്തില്പ ഹാരബ്ദഃണ 

റ൨കഠം രൂപപ്പെടുവാ൯ ഇടയുണ്ട്. ഇത്തു രാസവസ്തുവിനെറ 

ശുദ്ധത കുറയ്യചഛന്നതിനാല് പരീഷണ ഫലങ്ങറം തെറവമെന്നു 

മാത്രമല്ല, ഫലം കിട്ടണമെങ്കില് ക്രടുതത വസ്ത ഉപയോഗ 

ക്കേണ്ടതായും വരുന്നു. രാസ്വസ്ത്ുക്കറം വാങ്ങുവാനായി പട്ടിക 

തയ്ക്യാറാക്കമ്പോഠം പരീക്ഷണശാലയിലെ ത്തൃവഷ്യം, നിലവി 

ലുള്ള ദയ്ലോക്കു രാസവയസ്ത്ുവിന്െറ നിലനില' പു കാലം. വാങ്ങു 

വരനുള്ള സെരകയ്യം മുതലായവയില്നിന്നും കിട്ടാവുന്ന സാ 
മ്പത്തിക ലാഭം കണക്കിലെടക്കണം. സ്റ്റോക്ക് ഉള്ള വസ്തൂക്കഠം 

വീണ്ടും വാങ്ങുവാന് ഇടവരരുതു്. ഇതിനായി പരീക്ഷണശം 

ലയില് ഒരു പ്രത്യേകസ്ഥറനത്തു” ഒരു പുസ്തകം സൂക്ഷിച്ച് 
ഓരോ അഭ്ധ്യഠപകനും പ്പവത്തിക്കുന്ന അവസരത്തില് പഠീഷ്ല 



110 

ണശാല യില് തീരാറായിട്ടുളള രാസവസ്തക്കജുടെയും അത്യ്യാവ 
ശ്യമായ ഉപകരണങ്ങളുടെയം പേരു” അപ്പ്യോറംതന്നെ കുറിച്ചു 
വയ്ക്കുരാറ. വസ് തൂ ദറെം വാങ്ങുവാനുള്ള പടിക തയ്യാറാക്കുമ്പോഠം 

ഇന പുസ്തകം വളരെയധികം പുയോജ നപ്പെടുന്നു. 

പരസ്സരഭ രാസപ്രവത്തനമുള്ള വസ തൂക്കം അടുത്തടുത്തു 

സൃക്ഷിക്കുന്നതു കൊണ്ടും അവ്വ ഒരേകരണ്ടി ഇമഡയിമ) മപ 

യോഗിച്ചു” എടുക്കുന്നതു കൊണ്ടും അവയുടെ ശുദ്ധത കുറയു 

൮0൯ ഇടയ. അതിനാല് അന്അഭരം രാസവസ് തൂക്കം 

അകന്നിരിക്കുത്തക്കവിധത്തില് സൂക്ഷിക്കണം ഉദാഹരണമായി 

മര്ക്കറിയും, ചെമ്പു”. സിങും” തുട്തിയ ലോഹങ്ങളും തമ്മില് 

സമ്പക്കത്തിതല്് വരാതെ സുൂക്ഷിക്കേന്ടതാണ്ട്. മര്ക്കുറി പ്രദത്യ 

കമാനി സ്ക്ഷിച്ചാരുതന്നെ കുറച്ചുകാലം കഴിയുമ്പോഠം അശു 

ഭാ ാകന്നുണ്ടു. ഒരു തള്ളി മര്ക്കുറി ഒരു കടലാസ്റ്റില് പുടി 

മുമ്പോട്ട നീകുവാ൯ ശ്രമിക്കുമ്പോഥം കടലാസ്റ്റില് ഒരു വാല് 

പോലെ അവശിഷ്കങ്ങറം കാന്നുന്നുവെങ്കില് അതു ശ്ുദ്ധീകരി 

ക്കേണ്ട സമയമായി എന്നു” ധരിശഠൊം. ഇതിനു” ഏററവും 

നല്ല മാര്ഗ്ഗം വായുശുൂന്യമഭയ പാത്രത്തില് നിത്തി മര്ക്കുറി 

സ്വേദീകരിക്കലാണു'. എന്നാല് ഇതു വളരെ പ്രയാസമുള്ള വ്ര 

വൃത്തിയാകയാല് താഴെ ചേത്തിരിക്കുന്ന രീതിയില് അരിച്ച 

ശൃദ്ധീകരിക്കുടെ. 

ഏകദേശം 1 മീററര് നീളമുമ്ള ഒരു കുഴലിന്െറ അടി 

ഭാഗത്തായി ഒരു വളഞ്ഞ കാപ്പ്ീ്ചറിട്യബു' ഘടിപ്പിച്ച് ഉപ 

കരണം സജ്ജീകരിക്കുക. ഒരു ഫണണ്്ലിനെറ വാലിനോട്ട് 120 

നി ഹ് കോണില് വളപ്പിട്ടുമള. ഒരു ജററട്യഛബ്യം ഘടിപ്പിക്കുക. ടയ 

ബില് ആദ്യം കുറച്ചു മര്ക്കുറി കഴിക്കുക. ഇതിനുഭശഷം ട്രബില് 

നിറച്ച് ഏകമഠേശം 1414 നൈടിക് ആസിഡ,ം ഒഴിക്കുക. 
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ഫണലിന്റെ വളഞ്ഞവാത് ട്്ഛബരില് ഇ 

റക്കി നിത്തി അതിലൃടെ മരക്കുറി അ 

ല്യാല്യമായി ട്യരബീലേക്കു' ഒഴിക്കുക. 

ജററ് ട്യഛബില്ക്രുടിവരുന്ന മര്ക്കുറി 

തുള്ള കഠം ചിത്രത്തില് കാണിപ്പിട്ടളള 

തൂദചാലെ ഭിത്തികളില് തട്ടിവളഞ്ഞ് 

പുളഞ്ഞ് ആസിഡിതക്രുടി അതാ൭ഴെ് 

ഗുറങ്ങന്നു അതിന്െറ ഗത് വളഞ്ഞ 

താകയാൽ ക്രൂടുതല് ത്ആസിഡുമറയ' 

സമ്പക്ക ൨രികയംഗശുഭ്ധീകുഴിക്കപ്പെട്ട് 

അടിയില് ്ത്തതുകം ചെയ്യുന്നു. 

ഇവിടെനിന്നും വളഞ്ഞു ാപ്പ്യീലറി 

ടബ് മുഖേന ൨ 'റത്തേക്കു ൭:ക ഒരു 

ക വ്്ീയിരലാ ട്രാഫിലോ ശേഖരിക്കപ്പെ 

ടന്നു. ഇങ്ങനെ കിട്ടുന്ന മര് ക്ടറി;വാററീ 

യജലം ഉ പയോഗിച്ച് നല്ലതുപോലെ 

കഴുകുക. അതിനുശേഷം ഫില്ടര് 

പേപ്പര് പയോഗിച്ച്” നനവു” കജുഞ്ഞുൽ് ഫില്ടര് കോ 

ണിലുണ്ടാക്കിയ ചെറ സുഷിരത്തിലൂടെ അരിച്ചെടുക്കുക ൮ 

സാനമായി ഷാമോയ് ലെതറില് (൩ ന൩ഠട 1. കെ 

ക്രടീ പിഴിഞ്ഞെടുത്തു” സൂക്ഷിപ്പ് വയയക്ചക 

താഴന്ന ക്ലാസുകളിലെ പരീക്ഷണങ്ങറം രണ്ടോ ന്നോ 

വിദ്യാത്ഥികഠം സംഘം ചേന്ര് ചെയ്യുന്നതു കൊണ്ടു” ഉപ്പകരണ 

ങ്ങളുടെ എണ്ണവും രഉസവസ് തൃക്കളടെ അളവം കുറഞ്ഞു 

കിട്ടുന്നു. വ്ലല്ലാ വിദ്യാത്ഥികളും പരീക്ഷണത്തില് പൃണ്ണപങ്ം: 

 ളീകളാകുവാനുള്ള ക്രമീകരണം മണ്ടൈങ്കില് പരീക്ഷണങ്ങളില് 

നിന്നും കിട്ടേണ്ട ഗുണങ്ങറം എല്ലാവക്കും കിട്ടകയം പെയ്യുന്നു 
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ഏല്ലാ കുട്ടികളും ചേന്ന പരീക്ഷണത്തിരന്റ വിവിധ പ്പവ്ൃ 
ത്തികഠം ചെയ്യദമ്പാഠം സമയലാഭവും ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട്. ഈ 

സംധിധാനത്തിനെറ പ്പധാന ഭോഷം താഴന്ന ക്ലാസു കളില് 

പരീക്ഷണശാലയുടെ ക്രമവും അച്ചടക്കവും നഷ്ടപ്പെടുവാന് 
ഇടയുണ്ട്” എന്നതാണു. വിലക്കൂടുതല് മുള രാസവസ്തു 

ക്കം ഉപയോഗിക്കണ്ട പരീക്ഷണങ്ങറം പ്രദര്ശനപര്ക്ഷണ 

ങ്ങളായി നടത്തുന്നതും ചിലവു ' ചുരുക്കുന്നതിന്നും സഹായക 

കാനന. 

ശുദ്ധ രാസവസ് തൃക്കഠംക്ക്' വവക്രടുതല് മഉക്ളൂുതിനാല് 
ഇവ ആവശ്യമില്ലാത്ത പരീക്ഷണങ്ങറംക്ക് സാധാരണ വാണി 

ജ്ൃഇനം വസ തുക്കം ഉപയോഗിക്കാം. എന്നാല് ഇവ ഉപ 

യോഗിക്കുന്നതു കൊണ്ടു” പരീക്ഷണഫലങ്ങറഠം തെററിപ്പ്യോകരുതു”. 

ശുഭ്ധവസ തൂക്കം തആവശ്യമുള്ളപ്പോഠം “ക... ” ഇനം (അന 
ലിററിക്കല് റിയേജ൯റ് ) തന്നെ ഉപയോഗിക്കവാ൯ മടിക്കു 

രുതു'.. 

പലതരം രാസവപ്രവത്തനങ്ങറംക്കും ഉപയോഗതശ്തൂുന്യമായ 

പലതരം മുപകരണങ്ങളില് നിന്നും കിട്ടുന്ന വസ് തുക്കഠം 

പ്രയോജനപ്പെടുന്നു. ഫ്ൃഛസായ ബാറററിയില് നിന്നും കിട്ടുന്ന 

മാംഗനീസ് ഡയോകള്സൈഡും സിങ്കും തുപയോഗപ്പെടുത്താം. 

കേടുവന്ന വിദൃത് ഉപകരണങ്ങളിലെ ഇന്സുലേററ് ചെയ്തു 

കമ്പികഠം പല വിഭ്ൃത് ഉപ്ചകരണങ്ങറം നിര്മ്മിക്കുവാന് 

൭ പയോഗിക്കാം. 

വാററിയ' ജലമ തഴ ന്ന കഏാസുകളിര ഉ -യോഗിക്കോന്ദ 

തില്ല. മറവതെറരകളളെ അപേക്ഷിച്ചു് കിനേറവ് ജലമോ കുഴല് 

ജലമോ ഉ ചയോഗിക്കുന്നതു മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന തതറവകറം തുലോം 

അഗണ്ൃമാനൈന്നതന്നെ കരുതാം. എന്നാല് നിവ്വീയ്യക്രണ 

പരീക്ഷണങ്ങളില് വാററിയ ജലംതന്നെ ഉപയേഗോിക്കണം. 

ഫിത്ടര് പ്പേപ്പുര അരിക്കുന്നതിനുമാത്രം ഉപയോഗിക്കുക. 
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രാസവസ് തൂക്കാം പൊതിയുവാനോ മഷി ഒപ്പുവാനോ ഇവ 

ഉപയോഗിക്കരുതു”. ജലം, ഗ്യാസ്, വിദ്യ, ശക്തി ഇവയെല്ലാം 

പണച്ചിലവുള്ള വയാകയാല് ആവശ്ൃത്തിനുമാത്രം മഉപയോ 

ഗിച്ച് ശീലിക്കണം. 

ഉപകരണങ്ങളുടെ കായ്യത്തില് വ്ൃയക്രമീകരണത്തിനു' 

വളരെ സഹായകമായ ഒരു പരിപാടിയാണു” സ്വയം നിമ്മി 

തസാമഗ്രിക൦ം ഉപയോഗിക്കുക എന്നതു”. വിലക്രടിയ ഉപക 

രണങ്ങാംക്ക്” പകരം അദ്ധ്യാപകനും വിദ്യാത്ഥികളും ചേന്ന് 

വില വളരേ കുറഞ്ഞതോ ഉപയോഗ ശുന്യമെന്നു തള്ളിക്കള 

യുന്നതോ ത്യ ഫലതരം വസ്തക്കറം ഉ പദയാഗിച്ചു' നല്ല പരീ 

ക്ഷണശാലാ ഉപകരണങ്ങറം നിമ്മിക്കാം. . ഇവയ്യ,ള്ള സാമ്പ 

ത്തിക വ്യയം കുറയുന്നു എന്നു മാത്രമല്ല, ഉപകരണം, ഉണ്ടാക്കു 

മ്പവോഠം കുട്ടികറം പലതും പഠിക്കുന്നു എന്ന സൌകയ്യവും 
ഉട. വിലകുറഞ്ഞ ൭ഉപകരണങ്ങളാകയാല് പ 

ലഘൃപരീക്ഷണങ്ങഥം നടത്തുവാനും കുട്ടികഠംക്ക് സരകയ്യം 

വം ശ്രദ്ധാപൂര്വം അദ്ധ്യാപകന് കൊടുക്കുന്ന ഗൃഫപ 
രീക്ഷണങ്ങറം കുട്ടികളില് പരീക്ഷണ സാമത്ഥ്യവും ശാസ്ര്്രാഭി 

രുചിയും വളത്തുന്നതിന്നു ത പകാരപ്പെടുന്നു, ഹൃസവകാലപരി 

ശീലനംകൊണ്ടു' ഒരദ്ധ്യാപകനു' ആവശ്യമായ പലതരം തുപ 
കരണങ്ങറം നിര്മ്മിക്കുവാന് സാധിക്കും. താല്പയയമള്ള ഏതാ 

നും വിദ്യാത്ഥികഠംക്കും അഭ്ധ്യാപകനിലൃടെ ഈ പരിശീലനം 

ലഭിക്കുകയാണെങ്കില് ധാരാളം ഉപകരണങ്ങറം ഉ ണ്ടാക്കുവഠന് 

സാധിക്കും, വാണിജ്ൃസ്ഥാപനങ്ങളുടെ സഹായവും ഈ രംഗ 

ത്തു” ദൂശൃമായി തുടങ്ങിഷിട്ടണ്ടു '. ഈ സംരംഭങ്ങറം എല്ലാം വിജ 

യീക്കുകയാണെങ്കില് ശാസ്ര്രാഭ്ധ്യാപനത്തിന്െറ സാമ്പത്തിക 
വ്യയഠ ലുരുങ്ങ! കിട്ടുകയും നമ്മെ അലട്ടിക്കൊനണ്ടിരിക്കുന്ന 
ഉപകധണങ്ങദൂടെ ദൌര്ലഭ്യം എന്ന ഭീമമായ പ്രശ്നം പരി 
ഫരിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യും. 

27%, 7. 42ന് 7 ഗ് 




